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مقدمة

أكونه. أن يرسني وال بقاض، أنا ما الكتاب هذا يف
وأحمد اإلنسانية. والحرية الطغيان قضية يف الخصمني بني التسوية أحسن ال ألنني
الناس بعض فيها يراع التي السن يف أي سنة؛ وثالثني نيف منذ فيها قديم خصم أنني هللا
وأن واحد، يشء والبغي الشجاعة أن فيها إليهم يخيل والتي واالقتحام، السطوة بمظاهر
ِذكًرا كان ولو املجد، من اإلنسان حسُب هو الذكر بُعد وأن اآلخرين، إذالل هي العزة

واإليذاء. والرش بالفتك
وكنت الخالدة، القضية هذه يف الخصومة رشف يل كان سنة وثالثني نيف فمنذ
عظماء ْوهم سمَّ الذين ألولئك واالزدراء املقت غري فيها أحس فال نفيس أعماق يف أبحث
بمقدار عظمتهم وقاسوا والفتوح، الغزوات طريق من والشهرة املجد طلبوا ألنهم التاريخ

«لإلنسان». احتقارهم
ويف العظماء هؤالء بتمجيد يومئٍذ أصحابها أشاد وعجاالت مرصكتب يف صدرت وقد

أقول: فكتبت1 األول، نابليون طليعتهم

وتكرب الناس، بأرواح استهانته بقدر الهمل عيون يف نابليون مثل يعظم …
العظماء أولئك قبيل من هو وليس لحياتهم، استصغاره بمقدار حياته قيمة
شئونهم، وإصالح الناس تهذيب عىل املقدرة من لهم ما وزان يكربون الذين
أهًال يكون ال األلوف يُميت رجًال أن كيف يتصور أن العامي طاقة يف وليس

والتبجيل. لإلجالل
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امليزان يف هتلر

األثرة عليهم تملك الذين أولئك املطامع، مجانني من رجل نابليون …
بخَلدهم يدور ال وشهواتهم. أطماعهم لغري موضًعا فيها تدع فال عقولهم
تِجب أرواًحا الوجود يف أن يحسبون فال أملهم، غري أمل أو لغريهم إحساس
أماني لهم أن كما عليه يحرص أمًال لسواهم أن أو أرواحهم، غري صيانتها

وآماًال.
نابليون صفات أقل أنها ويظهر اإلرادة، لقوة مثاًال نابليون جعلوا لقد …
األعمال هذه مثل يأتي رجًال أظن ال أني عىل الناس، رأي يف للمنازعة قبوًال

االختيار. معنى بأتمِّ مختاًرا أو اإلرادة مطلق
صاحبها تغري دافعة قوة قوتان: السيكولوجيني جماعة عند فاإلرادة
الذي املجنون عند نهايتها عىل القوة هذه وتكون العوائق، عليه ن وتهوِّ باإلقدام
العواقب يف متدبر غري سلكه، إال نهج له يتضح وال فعله، إال بأمر يهم يكاد ال

العوائق. حساب حاسب وال
عىل يُقِدم صاحبها يكاد فال به، تهم ما كل عن بالنفس تقعد مانعة وقوة
وهي والخيبة، الفشل أسباب من وسواسه له يمثل ما وكثرة سه توجُّ لفرط أمر

تكون. ما أشد عىل املوسوسني املمرورين عند
إىل آنًا بينهما واملداورة القوتني، هاتني بني املوازنة هي الصادقة واإلرادة
الدواعي بني الرتجيح حسن أشكالها وأتم الحال، تقيضبه كما تلك، إىل وآنًا هذه
موضع يف اإلحجام عامل أو اإلقدام، موطن يف اإلقدام عامل وتقديم واملوانع،

اإلحجام.
طموح قوي رجًال كان ولكنه املعنى، بهذا اإلرادة قوي نابليون كان وما
ينبغي ال ما أمله إىل ناهض وهو ينىس لقد حتى املطامع، اندفاع شديد األمل
تلك آخرها رصعات، مطامعه رصعته ما ذلك ولوال الحكيم، املجرَّب ينساه أن

لو. هدسن يد يف أوقعته التي الرصعة

قائًال: الفصل ذلك ختمت ثم

كانت، حيث القوة إىل يستكينا أن الصغري والولد الضعيفة املرأة طبع من إن
النوع نفع يف قوته أثر ينظرا أن يطيقان وال بالقوي يُعجبان اللذان وهما
نظًرا ذلك من أبعد يكون أن فيجب االجتماعي الناقد أما به. واإلرضار اإلنساني

حكًما. وأصدق
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مقدمة

يتألَّه من لينتظر فإنه والطفل؛ املرأة بأخالق الجمهور أخالق أشبه وما
نابليون. مع شأنه ذلك كان وقد فيعبده، عليه

من يعنيهم فال إليه تنظر والناس الدم من ٍة لُجَّ يف يسبح الرجل هذا كان
السباحة. يف براعته يشاهدوا أن إال أمره

إىل ذلك كل من ينظرون وهم املمالك ويدكُّ األقاليم ر ويدمِّ املدن يهدم كان
النريان. وإطالق املواقع تنظيم عىل ودربته العسكرية، املربعات بصف خربته
يُعوِّدوا أن العرص هذا يف الكتاب عىل وحق العظمة، تلك زمان مىض لقد

… إكبارها بهم يجمل التي العظمة إكبار الناس

نابليون. هو ونابليون هذا،
واألقزام. املارد بني كالفرق الحارضة الحرب طغاة وبني بينه والفرق

القدوة خطر يكون أن إال االمتناع، كل ممتنع التاريخ حوزة يف وهو منه والخطر
واإليحاء.

حروب بعد سنة وعرشون ونيف مائة عليه مىض قد والعالم قريب، والخطر فاليوم
يل يطيب ال السنني، هذه تجارب من يخرسوا وال يربحوا أن لهم يحق والناس نابليون،
هذه ويقول: يحكم أن الكاتب واجب من أرى وال باألمس، خاصمت حيث اليوم أقيض أن
أسباب هذه ويقول: يخاصم أن غريه له واجب ال الذي واجبه أرى بل الحكم، أسباب
الخصم ألن بيانه؛ يف الصحيح واالستقراء خصومته يف الصدق يتحرى وأن الخصومة.
هناك أو هنا يميل ال القايضالذي من أعدل اإلنسانية والحرية الطغيان قضية يف الصادق

القضية. هذه يف
الصفحات. هذه يف القارئ بها أََعدَّ التي هي الصادقة والخصومة
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األول الفصل

الظروفواملصادفات خملوق

تمهيد

هو واحد رجل حياة يف النظر بمثابة عاملية، حرب أو عاملية حركة يف النظر يكون ما كثريًا
اقرتان يف الحال هي كما الحركة، تلك باسمه اقرتنت أو الحرب تلك ابتعث الذي الرجل

الحارضة. العاملية بالحرب هتلر اسم
األوىل! الصعوبة وهنا

التاريخ؟ رجال أو الحوادث رجال من رجل تقدير يف إليه نرجع الذي املقياس هو فما
الذي املقياس أن يف قط خالف من ما ولكْن اختالف، أشد هنا املقاييس تختلف
املقاييس أبعد هو الناس من الدهماء جماهري عليه يعتمد أو العامي الذهن عليه يعتمد

اإلنصاف. وعن الصواب عن قاطبة
يثريها التي الضجة بمقدار أو يديه، يف التي السيطرة بمقدار الرجل يُعظمون ألنهم

حوله. من
املقياسني. كال يف ظاهر والخطأ

لهم خطر ال ألناس — خاصًة القالقل أيام يف — يتاح مما السيطرة إىل الوصول إذ
التي والفضائل األخالق بميزان ُوِزنُوا إذا رفيعة إنسانية قيمة لهم وليست األيام، سائر يف

اإلنسان». «بنو بها يعتز
األفغان، بالد يف كريساإلمارة إىل طريق قاطع سقاء ابن وهو سقا» «باچي وصل وقد
وهو املكسيك بالد يف الدولة رئاسة إىل والكتابة القراءة يجهل آخر طريق قاطع ووصل



امليزان يف هتلر

الجديد العالم وشغل فيفافيال1 باسم اشتهر الذي (١٨٧٧–١٩٢٣) بانشو فرانسيسكو
الفنية. أو السياسية الشهرة كواكب من كوكب وكل بطل كل عن أيامه يف

الدولة بحجم تقاس ال السيطرة إىل للوصول الرضورية الكفاءة أن نذكر أن وعلينا
زهاء لها الخاضعة البالد وعدة عدتها — مثًال — فالروسيا الرجل؛ عليها يسيطر التي
من أقدر ستالني يكون أن هذا مع يلزم وال اآلدمية، النفوس من مليونًا وثمانني مائة

املقدار. بهذا الروس من عدًدا أقل الرتك ألن … مرة عرشة بضع كمال مصطفى
الوصول من أصعب الصغرية البالد يف السيطرة إىل الوصول يكون أن كثريًا يتفق بل
قيادة من أصعب الصغري الزورق قيادة تكون أن كثريًا يتفق كما الضخام، الدول يف إليها

كاألعالم». البحر يف «الراسيات السفن
ويثري العالم يشغل ما أسهل فما كبرية دولة يف السيطرة إىل الرجل وصل ومتى
ومرجع الحكم مقعد عن وإجالءه عليه التغلُّب أعرس وما األسماع! ويمأل الضجيج

والتدبري! الترصيف
تندفع ال جائحة ثورة إىل ليحتاج وإنه بأرسها، الدولة َليحارب يومئٍذ يحاربه الذي إن
َحدَّ الشعوب بلغت وربما القنوط. حالة يف إال بها تجازف وال لحظة، كل يف الشعوب إليها

الحياة. فارق قد عليها املسيطر حاكمها يكون أن بعد القنوط
باملقياس السلطان مدى اتِّساع وال الدولة ضخامة وال إذن الحوادث ضخامة فال

الرجال. لكفاءات الصحيح
له فضل ال التي الظروف وفعل الرجل فعل بني ل نفصِّ أن الصحيح املقياس وإنما
يعمل أن مستطيع هو ما لنعرف ظروفه من ننقله وأن توجيهها، يف له يد وال خلقها يف

عنها. بعيد وهو
هو التي القمة رأس من نزوله بعد الرجل ظل نقيس أن هو الصحيح املقياس أو
الظل من ألقى ملا القمة تلك رأس عىل يقف ولم األرض عىل وقف لو فلعله عليها؛ واقف

الناس. سائر يلقيه ما بعض
مثلما «الظروف» أفادته قد هذا عرصنا يف بأمرهم الحاِكمني من أحًدا نعرف وما

التخصيص. عىل النازيني زعيم هتلر أدولف أفادت

.Francisco Pancho, Viva Villa 1
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واملصادفات الظروف مخلوق

من أو زمانه من أو بيئته من انتقل لو واملصادفات؛ «الظروف» مخلوق بحق فهو
إليه. انتهى الذي الشأن كهذا شأنًا له تخيلَت ملا جيله

واملصادفات الظروف مخلوق

قياًسا هتلر، أدولف جانب إىل شيئًا كمال مصطفى كان ملا الدهماء موازين إىل رجعنا فلو
مجال يف الرتك حاكم عليه يقدر وما األملان حاكم عليه يقدر ما بني العظيم الفارق إىل

العاملية. السياسة
الزعيم بني نسوي إذ اإلجحاف أبلغ نُجحف وأننا معكوس، القياس أن الواقع لكنَّ
بني نسوي الحالة هذه يف ألننا ذاك؛ عىل هذا ترجيح عن فضًال األملاني والزعيم الرتكي
عقبات كلها والدنيا نجح كمال مصطفى أن وننىس التيار، يحمله ومن التيار يعارض من

يديه. بني مفتوحة كلها والطرق نجح هتلر أدولف وأن وجهه، يف وسدود
عىل هتلر أفادت إال املايض الجيل خالل أملانيا يف وقعت حادثة وال طائفة من فما

عمد. غري عىل أو عمد
الجاه ذوي من أللوف عائًقا نفسه الوقت يف كان إال له عائًقا كان يشء من وما

مجهود. بغري سعيهم من هو ويستفيد الطريق، عن لرفعه يسَعْون والسلطان
العظمى. الحرب بعد عليها كانوا التي الحال تبديل يطلبون جميًعا األملان كان

التي أملانيا القديمة، أملانيا إىل للعود الحال تبديل يريد فريًقا فريقني: ذلك يف وكانوا
ياع والضِّ املصانع أصحاب وهم أخرى، َكرًَّة الكربى للغارة وتتأهب الدنيا عىل تسيطر
األملاني الجيش بضياع وظائفهم ضاعت الذين منهم الصغار سيما وال والضباط، والقادة

والُخيََالء. املجد أحالم عليهم ضاعت كما
الفقراء وهم جديد، أساس عىل األملانية الدولة لبناء الحال تبديل يريد وفريًقا

القديم. العهد وأعداء الحرية ودعاة والعمال، واألوساط
وراء من ويفتح القائم، النظام أساس يف بِمعوله يرضب كان الفريقني هذين وكال
الصعود. مدارج عليهم ويحمي النازيني يصد كان الذي السد يف ثغرة يرضبها رضبة كل
الدولة يف الجاه من لهم كان ما فقدوا ألنهم حانقني؛ األغنياء من املحافظون كان

الحمراء. املذاهب وسائر واالشرتاكية الشيوعية من خطر عىل وأصبحوا القديمة،
ادَّخروه ما ضيَّع النقد أسعار هبوط ألن حانقني؛ الناس أوساط من األحرار وكان

ضئيل. رزق من يكسبون ما وضيع
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السنوات بعض يف عاطلوهم بلغ وقد عمًال يجدون ال ألنهم حانقني العمال وكان
ماليني. سبعة

كما وأشياعه هتلر الشيوعيون يحارب أن — الواجب كان أو — املظنون وكان
الخصوم. ألد يحاربون

املعتدلني واالشرتاكيني الديمقراطيني إيثار يف املعهودة حماقتهم عىل َجَرْوا أنهم غري
وال أنصارهم. جميع منهم تنزع أن دعوتهم من يخشون ألنهم عداء؛ كل قبل بالعداء
بالنازيني ليلحقوا أنصارهم يهجرهم أن — الحني ذلك يف اعتقدوا كما — يخشون

اليمني. أحزاب من واملتشددين
ستالني كفة رجحت أن هتلر فيه ظهر الذي الوقت يف املصادفات غرائب من واتفق
فقررت العالم، أنحاء يف الحمراء الدعوة بتعميم املبرشِّ تروتسكي كفة عىل الروسيا يف
باملال تمدهم فال الخارجية البالد يف الشيوعيني من يدها تنفض أن «السوفييت» حكومة
حتى معدودات أسابيع إال هي فما الدعوة، ونرش بالدسائس تساعدهم وال واملعونة
بذل وعن العاطلني، العمال إطعام عن صناديقهم وعجزت األملان، الشيوعيني أموال نِفدت
لها يقدرون حيث مبادئه نرش إىل والداعني الحزب بشئون للموكَّلني واملرتبات األجور
ملوك كان التي املعسكرات إىل النازيني، معسكرات إىل ألوًفا ألوًفا فتحولوا واإلقناع. الرواج
املعدات رشاء لها ويهيئون واإلمداد، باإلتاوات صناديقها يرتعون اآلونة تلك يف الصناعة

واألزواد! باألطعمة واألجساد
الدواوين موظفي من وأشياعه لهتلر املعونة بعد املعونة تجيء أن هذا من وأعجب
ولكنهم أعدائها. عىل وأعوانها أنصارها أنهم واملفروضفيهم وعيونها، الحكومة أيدي وهم
قصارى وأشياعه لهتلر فبذلوا االستبداد، وتالميذ القديم العهد جنود — قليًال إال — كانوا

بقليل. هو وما يبذلوه، أن استطاعوا ما
يف السالح شهر ألنه (١٩٢٣) سنوات خمس بالسجن هتلر عىل القضاء قىض فلما
عنه عفي حتى السجن يف شهور تسعة عليه تمِض لم العصيان، عىل وأقدم الدولة وجه
العقوبة يف ذلك قبل سومح عائد مجرم كل عن العفو تَُحرُِّم التي القانون ألحكام خالًفا
ثالثة بالحبس ذلك قبل عليه وُحِكَم حوكم قد هتلر وكان اإلجرام، مقارفة عن يتُب ولم
شهور بعد أخرى مرة عنه العفو دون السابقة هذه تَُحْل فلم التنفيذ» موقوفة «أشهر
لهم أكد أن بعد إال الحكم توقيع املحلفون يقبل لم بل القصور. معيشة يشبه فيما قضاها
املخالف بمظهر القضاء إلظهار رضورة فال محالة، ال صادر العفو أن املحكمة رئيس

الرصيح. القانون لنص
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أمامه). كانت التي الزهر هدية (تالحظ السجن يف وزمالؤه هتلر

احتالت النمسوية، الحكومة رعية ألنه تشمله ال األملانية» «الجنسية أن تبني وملا
تلك يف االستشارة وظيفة تسمى «رشفية» وظيفة يف بتعيينه األمر عىل برنسويك وزارة
فيمار لدستور وفاًقا التوظيف؛ بحكم الجنس أملاني ليصبح Regierungsrat الحكومة
حكومة أو الواليات، حكومات يف وظيفة يشغل أجنبي كل األملانية الجنسية يشمل الذي

الكربى. الريخ
ينرشون وهم وأشياعه بهتلر الذيحف واإلمالء اإلغضاء مبلغ وأشباهه هذا من ويبدو
وال يجازفون ال مطمئنني آمنني أذنابهم، من ويستكثرون خصومهم ويهددون دعوتهم
خوف فال اإلعدام حكم ألغى قد فيمار دستور ألن إليها؛ الحاجة عند املعونة من ييئَسون

قليل. بعد العفو يعقبه الذي السجن من خوف ال ثم منه،
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فانتقلت واألزمات، الحوادث بدأته ما هندنربج املارشال حاشية يف الدسائس أتمت ثم
االستشارة. ديوان إىل الطريق شغب من بهتلر

املشهورة. املذبحة يف هتلر ضحايا وأحد الشمالية أملانيا يف «النازي» مؤسس شرتارس جريجور

أرجوحة فأصبح السنني، وطأة عليه وثقلت واستسلم، وهن قد الكبري املارشال وكان
الذي شليخر فون الجنرال القديم رسه أمني أحدهما زمانه: دهاة من رجلني بني ترتدد
پاپن فون وثانيهما املاء»، تحت القذائف إرسال يف «لرباعته البحر بقيادة أحق إنه فيه قيل
املحرتسني خداع عىل قدرته إن فيه وقيل قرصواحد، يف هندبرج الرئيس يساكن كان الذي

إليه! املطمئنني به الواثقني خداع عىل قدرته من أكرب بخداعه العارفني منه
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النازيني يستخدم وأن نفوذه عىل ويقيض منافسه يرضب أن يريد كان الرجلني كال
أحزاب وسائر واالشرتاكيني الديمقراطيني يستخدم أن يستطيع يكن لم ألنه مأربه؛ يف

والشمال. الوسط
بعد شطرين يشطرهم وأن الغدر لهم ويُضمر بالنازيني السوء يريد كان وكالهما
قريبة، سانحة له سنحت متى بصاحبه أحدهما يرضب ثم األحكام، مناصب ارتقائهم

األيام. تلك يف تسنح كانت ما وكثريًا
شليخر فون فكان والوقيعة، الغدر نية يف اتفقا وإن األسلوب يف مختلَفني كانا لكنهما
االستشارة، لوكالة النازيني زعماء كبار من زعيًما ويندب لالستشارة نفسه يرشح أن ينوي
النازي الزعيم وبني هتلر بني آجًال أو عاجًال النازيني فيقسم الريشستاج إىل يتقدم ثم
الشمالية)؛ أملانيا يف النازي حزب منشئ شرتارس جريجور عىل االختيار وقع (وقد اآلخر
ضعًفا هو يزيدهما فريقنيضعيفني النازيون ويخرج االنتخاب ويعاد الريشستاج فينحل

الدولة. مستشار وهو يديه، بكلتا عليه يقبض الذي الحكومة بسلطان
ماكدونالد رمزي املسرت ترشيح من إنجلرتا يف حدث ما يكرر أن يريد پاپن فون وكان
البالد يف العمال حزب ضعف كما النازي حزب يضعف أن رجاء الوزارة؛ لرئاسة
أو اثنني مع الوزارة تأليف إىل هتلر يدعو أن الهرم املارشال عىل فاقرتح اإلنجليزية،
يملك أنه معتقًدا االستشارة بوكالة هو وقنع املارشال، يرضاهم الذين أنصاره من ثالثة

الوزراء. سائر مع وتألُّبه املارشال عىل بسيطرته األمور زمام
مع باملارشال االنتقاضوائتمر يف شليخر فون فكر الخصمني بني التنافس طال وملا
اليمني. وأحزاب النازيني عىل الساخطني العمال رؤساء وبعض العسكريني الُقواد بعض
برلني عىل ويزحفون بوتسدام وحامية العمال فيه يجتمع عام إرضاب تدبري عىل فاتفقوا
والقبض الطوارئ» «حالة وإعالن الشيخ الرئيس عىل للَحجر ذريعة ذلك من فيتخذون

الوطنية. املصلحة تقتضيها التي القصوى الرضورة باسم الحكومة دفة عىل
وأقنعه املارشال إىل فأبلغه خصمه، حركات عىل الساهر پاپن فون إىل الخرب ونمى
أراد التي األوىل خطته ينَس ولم الوزارة، رأس عىل وإقامته هتلر دعوة إىل اإلرساع بوجوب
يف يكتفي وأن االستشارة وكالة له تكون أن فاشرتط يديه، يف األمور بأَِعنَّة يحتفظ أن بها
هرمان والكابتن فريك ولهلم الدكتور وهما النازيني، من اثنني بعضوين الوزراء مجلس

جورنج.
أراد! ما له كان وقد
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وجورنج. هتلر بني هندنربج املاريشال

بإرشاف الجديدة االنتخابات فجرت تدبريه، من قصد ما خالفت قد الحوادث أن إال
الشيوعيني، جماعات بحل املراسيم وصدرت املعهودة، النازية الطريقة عىل هتلر املستشار
وتبوَّأ مات ثم بلسانه، يقال ما وال يقول ما يعي ال فأصبح الهرم املرضباملاريشال واشتد
فانقاد پاپن فون يدي من األَِعنَّة وأفلتت الدولة، ومستشار األمة زعيم باسم مكانه هتلر

لسائقيه.
أكرهت التي البواعث جماع هي تكن لم پاپن، أو شليخر من الدسائس، أن عىل
ما منه كان أن إىل ذلك بعد فيها إبقائه وعىل الوزارة، رئاسة يف هتلر قبول عىل هندنربج
شخصيان. باعثان إنهما يقال أن يصح قد آخران، باعثان قبوله عىل أكرهه فقد كان؛

اليمني؛ أحزاب املحافظني من املغالني يَحذَر كان هندنربج أن الباعثني هذين أهم
ساللة يف األوىل سريته امللك إعادة إىل ويسعون القائم للنظام يكيدون أنهم يعلم كان ألنه
رأسه عىل هو يقوم نظام هدم من الفطري نفوره عىل — هندنربج وكان هوهنزلرن،
من محالة ال يتبعهما وما واملناجزة بالتحدي العالم يواجه أن اآلونة تلك يف يحب ال —
بمقاصدها. الظن وإحسان قيودها تخفيف يف أمل كل وذهاب أملانيا عىل الدول تضاُفر
برجعة يرحبون ال الذين النازيني أو الشيوعيني أو امللكيني بني الخيار من بدٌّ يكن لم فإذا
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يف زمالؤهم بكبحهم تكفل إذا سيما وال بالتجربة! أَْوَىل النازيون فهؤالء هوهنزلرن؛ آل
الرسيرة. أعداء الظاهر أصدقاء من الوزارة

األيام، تلك يف يسمونها كانوا كما الرشقية ياع الضِّ فضيحة هو الثاني والباعث
من ألناس جزاًفا بُذلت الدولة خزانة من كثرية أمواًال خرست الحكومة أن وخالصتها
جريان أو أقرباء أو أصدقاء معظمهم الرشقية بروسيا يف الواسعة الضياع أصحاب
فيها، التحقيق وطلبوا بها لغطوا ثم الفضيحة بهذه النواب بعض وتهامس للرئيس،
وهم يُحَرمونه املال قليل إىل واملتطلِّعني واملفلوكني املأزومني لوفرة حولها الثوائر وثارت

ياع. الضِّ وأصحاب الزُّرَّاع لكبار جزاًفا تكيله بالحكومة يسمعون
تلك ومداراة األصوات تلك إسكات يف يفلح لم ألنه شليخر عىل الرئيس فغضب
وكمِّ األلسنة وقطع واإلرهاب بالقمع النازيني طريقة عىل الحكم أن له وبدا الفضيحة،
ما بعض لنفسه أخذ قد أنه زعموا من وزعم الالغطني، لغط من يريحه أن خليٌق األفواه
يثبت ولم الشيوعيني ألسنة عىل تَكرََّر ظالٌم زعم وهو واألصدقاء، الجريان أعطاه إنه قيل

الوثيق. بالقول قط
الشيوعيني قمع يف النازيني أيدي ليطلق كان ما هندنربج أن امُلطَِّلِعنَي بعض ويرى
أحزاب وأقاويل الرشقية بروسيا فضيحة من الدائم انزعاجه لوال املعارضني أحزاب وحل

الشمال.
كلها مهدت وقد الزمن، وطوارئ الحاشية دسائس من وذاك هذا وغري وذاك فهذا

يريد. ال وحيث يريد حيث قدميه تحت لََّم السُّ ووضعت لهتلر الطريق
التي بالعزيمة فشقه يِّ اللجِّ التيار عىل هجم قد كمال كمصطفى زعيًما إن قلنا فإذا

تياره! يف هتلر أدولف صنع فماذا يباليه، ال الذي واأليْد تروضه
إىل املوج مع ذهب بل أمواجه، من واحدة موجة يدفع ولم النجاة، عوَّامة فيه لبس

أمان. يف الساحل إىل وثب ثم الساحل، من َوثْبَتنَْيِ مدى

غريه وأفكار أفكاره

السياسية األفكار كذلك حملته الحكم ذروة إىل أثباجها عىل هتلر الحوادث حملت وكما
من واحدة فكرًة قط يبتكر فلم جيلني؛ أو بجيل عهده وقبل عهده عىل قومه يف نشأت التي
الشعوب هذه توجيه يف شأن لها وكان الجرمانية الشعوب بني شاعت التي األفكار تلك
وكان األلسنة عىل دارت التي الصيغ من واحدة صيغة إليه ترجع ولم األخرية، وجهتها
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إنه السواد؟! «عقل» يقنع ما أسهل وما السواد. وإقناع القومية النخوة إذكاء يف شأن لها
ويرشدونه عينيه يفتحون ن ممَّ إال يهرب وال يخدعه، ن عمَّ يبحث بل يقنعه، ن عمَّ َليبحث

الرصاح. الحق إىل
مولده وقبل خاصة موطنه يف ظهرت قد هتلر بها تََغنَّى التي الجرمانية2 فالجامعة
القرن أوائل Fichte وفيخته Herder هردر الفيلسوفان إليها ودعا سنة، ثمانني بنحو
األجناس سائر عىل وفضله الجرماني الجنس مزايا يف أطنبا ما فأطنبا عرش، التاسع
ومكاشفة األرباب ملناجاة بالفطرة املهيَّأ املختار هللا شعب غريه دون هو وأنه البرشية،
وأن األشياء، بحقائق والعلم والفلسفة الحكمة لغة هي غريها دون لغته وأن األرسار،
باإلرشاد أو قهًرا األمم لقيادة هللا عناية َقدَّرتها التي الحكومة هي غريها دون حكومته
فيخته محارضات إىل ومرجعها إال املعنى هذا يف هتلر بها تَغنَّى كلمة من وما واإلغراء،
تلك أساس — الفلسفية الوجهة من — بها ووضع (١٨٠٧ (سنة ألقاها التي عرشة األربع

الجرمان. يَدَّعيها التي الدعوى
يف أصداؤها وتجاوبت املاضية الحرب قبل Her Class كالس هر دعوة ظهرت ثم

النمسوية. األقاليم من Linz لنز به ونعني هتلر فيه نشأ الذي البلد صميم
وباسم تارة3 الوسطى أوروبا باسم ُعِرَفْت مشابهة دعوة الدعوة بهذه واقرتنت
Friedrich نومان فردريش كتاب يف وافيًا رشًحا حت وُرشِ أخرى4 تارة الرشق عىل الزحف
يتأتى قد الوسطى أوروبا التهام أن بعده من هتلر زعم كما يزعم كان الذي Naumann

قتال. إىل حاجة غري من واالستعداد اإلرهاب بمجرد
تفاوت كتابه يف الفرنيس جوبينو دي الكونت بها بَرشَّ فقد اآلري الجنس قداسة أما
سنة، أربعني بنحو هتلر يولد أن قبل عرش التاسع القرن منتصف عند البرشية األجناس
الذي Houston Stewart Chamberlain شمربلني ستيوارت هوستون اإلنجليزي وتبعه
ُمِشيًدا عرش التاسع القرن أساس كتابه وألَّف الكبري املوسيقي فاجنر ببنت وبنى تجرَمَن
الذي الينبوع ذلك إىل إنسانية عظمة وكل حضارة كل فيه ا رادٍّ الجرمانية بالعبقرية فيه

والعبقريات. للحضارات — رأيه يف — غريه ينبوع ال

.Alldeutachtum 2

.Mittleurope 3

.Drag Nach Osten 4
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عىل عرش التاسع القرن أوائل يف ظهرت وتفصيلها بجملتها نفسها النازية والحركة
يف نظم الذي املتهوس الخطيب Vater Jahn وهو كثرية وجوه من هتلر يشبه رجل يد
السدود بإقامة أشار أنه جنونه من وبلغ الرياضية، واألندية الرمادية القمصان ِفَرَق أملانيا
صيانًة األمتني حدود عىل والسباع الضياغم تمألها التي اآلجام وبغرس وفرنسا، أملانيا بني
«التيوتونية» الدعوة وكانت األجنبية! األمم بأوشاب التلوث من الطَّهور الجرماني للدم
يتجسسوا أن الشبان أتباعه يويص فكان هتلر، لسان عىل اآلرية الدعوة تقابل لسانه عىل
يف خالفوهم إذا والقسوة بالبطش لريدعوهم املدارس يف وزمالئهم البيوت يف آبائهم عىل
الرشف أن اليوم النازيون يصيح كما صاح وطاملا Volkstum الجنسية العصبية دين
الخلق أساس العنف وأن ،Wehrlos ehrlos له رشف فال له سالح ال من وأن السالح هو

والسياسة. الحكم ومناط والكرامة
ألقاب إليه تهدي أن أملانيا جامعات تتورع لم عقله وفراغ الرجل هذا جهل وعىل
واملصنفات؛ الدواوين إليه يهدوا أن والشعراء األدباء يتورع ولم والفلسفية، العلمية الرشف
الجرمانية النفس دخيلة يف مستقرة خليقة عىل يدل مما آرائه! بسداد واعرتاًفا له تمجيًدا
واألزمات. الهزائم بعد سيما وال الدعوة، هذه أمثال تلبي وأن الصيحة، هذه ألمثال تهتز أن
العامية الحركة هذه «إن ذلك: تعليل يف Treitschke ترتيشكه فيلسوفهم ويقول
الفطرة معيشة إىل َحنُّوا طاملا قومنا فإن الجرمانية؛ الخليقة قرارة يف متأصلة جذور ذات

الطاغية!» العنف بدفعة نفوسهم تبيغت الدم عروقهم يف جاش فكلما األوىل،
مذابح كانت بل نارها، يف والنافخني دعاتها أول هتلر يكن لم اليهود عداوة كذلك
ما وكثريًا السنني، بمئات مولده من أقدم الرشقية وأوروبا الوسطى أوروبا يف اليهود
الحفائظ فيها تثور أيام ألنها األموال؛ وشح واملجاعة الضنك بأيام املذابح تلك اقرتنت

واالغتيال. العبث عواقب وتؤمن الحكم فيها ويضطرب
األملان الجنود من اقتبسه بل هتلر يخرتعه لم النازية» «شارة املعقوف الصليب كذلك
لونه إال منه يتغري ولم األحمر، الجيش فيها حاربوا أن بعد فنلندة» «من به عادوا الذين

النازيون. سوَّده فقد األزرق
حركة من مستعارة نسخة إال هي إن الحديثة أملانيا يف القمصان حركة أن عىل
أن وهو تحيتها، يف واحد فارق مع وشاراتها، بإشاراتها الحديثة إيطاليا يف القمصان

مدلول. بغري يد حركة فهو جرمانيا يف أما معقول، روما يف الروماني السالم
عىل حملتها يف سيما وال الحديث العرص مبتكرات من النازية الفلسفة تكن ولم
للحكم محاكاة أو حكاية هي وإنما الوالية، بأمانة الجدير الحاكم ووصفها الديمقراطية
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لهم من إىل الدولة يسند نظام إنه وقال أفالطون ذكره الذي Timocracy التيموقراطي
وال «اإلرادة» عىل يقوم وإنه السيادة ذوي أو الرأي ذوي إىل يسندها وال وحماسة عزم
حكومات تتوخاه الذي الرشاد عىل أو الشعب حكومات تتوخاه الذي الرَغد عىل يقوم

والرسوات. العلية
معاملة يف غليًظا يكون «أن أفالطون: لخصها كما «التيموقراطي» الرجل وصفة
القوة ويحبُّ للسلطة يخضع وأن الخلق، هذا عن ع يرتفَّ الذي املهذَّب للرجل خالًفا العبيد
يف ق تفوَّ مقاتل ألنه يطلبه بل إليها، وما بالفصاحة الحكم طلب إىل ع يتذرَّ وأال واملجادة،

والطراد.» للرياضة محب كذلك وهو السالح، وإجالة الفروسية أعمال

أنشأه بل ذلك، بعد له رئيًسا أصبح الذي الحزب ينشئ لم هتلر أن تقدم مما وأعجب
األهلية الجيوش فرق من واحدة فرقة ينشئ لم وأنه رفاقه، من وبضعة Drexler دركسلر
أو البنِّيَّة القمصان كفرقة اليسار، وأحزاب اليمني ألحزاب املاضية الحرب بعد راجت التي
Ernest روهم إرنست أنشأهما بل اليمني، جيوش من غريهما أو السوداء الحرس فرقة

القدماء. الضباط وبعض Franz Seldte سلدت وفرانز Roehem
الحكومة قبل من فندب األملانيني، العمال حزب هتلر رأسه الذي الحزب اسم وكان
الحزب يسمى أن إليه انضمامه أثر عىل اقرتح ثم كتابه، يف قال كما عليه للتجسس
هذه من زمالؤه فنفر الحمراء؛ روسيا يف الثوريني لالشرتاكيني محاكاة الثوري؛ االشرتاكي
ليتوسلوا االشرتاكيني» «الوطنيني اسم عىل واملشاورة البحث بعد اختيارهم ووقع التسمية
الشمال، أنصار اجتذاب إىل االشرتاكيني وباسم اليمني، أنصار اجتذاب إىل «الوطنيني» باسم

األيام. من يوم يف جميًعا األملان الستغراق قابًال التسمية بهذه الحزب وليصبح
حوادث خالق ألنه ألملانيا زعيًما تحسبه أن يسعك لم الرجل إىل نظرت وجه أي فمن
وغاية فيها. من وأرشف فيها من أقدر ألنه زعيًما تحسبه أن يسعك ولم أفكار، ق خالَّ أو
وفرٌق لظروفها، غريه من «أنسب» ألنه زعامتها تقلد إنه التحقيق عىل تقوله أن يسعك ما
لخصلة يناسبها كما فيه لنقص الظروف يناسب قد املرء ألن واألنسب؛ األقدر بني عظيم

واالقتدار. الكمال خصال من
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النجاح. زهو قبل وأصحابه هتلر

يخطئ ال

يرتدد، وال يخطئ ال زعيمهم أن والنمسا الرين وادي احتالل بعد النازية الدعاية أشاعت
يشء وكل أواٍن يف يشء كل يستقدم، وال ساعة يستأخر فال املقدور املوعد حان فإذا

بحساب.
هو أو التقدير عن بعيد عويص حساب هو هل الحساب: ذلك هو ما اآلن فلننظر

يريد؟ من تقدير يف داخل
بالدها، فتح أراد إذا وأمثالها النمسا يهزم أن يستطيع أنه «أوًال» هتلر حسبه ما كل
هذه فهل لحظة. كل يف عاملية حرب عىل تُقِدم ال الكربى األوروبية الدول أن و«ثانيًا»

حساب؟ هذا وهل معضلة
دول أن كذلك البديهيات ومن ماليني، سبعة يهزمون مليونًا ثمانني أن البديهيات من

ونهار. ليلة كل يف العاملية الحرب عىل تهجم ال العالم
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السياسة؟ هي وأين الحساب؟ هو فأين
أن ودون خصومه يوقظ أن دون سياسته يف هتلر يميض أن الصحيح الحساب إنما

فيها. ترددوا التي الحرب عزيمة إىل يُلِجئَهم
يُعِجز بيشء فليس ١٩٣٩ سنة يف الحرب وتقع ١٩٣٨ سنة يف النمسا يرضب أن أما

سالح. فعل هو وإنما بسياسة، هو وليس املدبِّرين، الساسة عقول
عليها، تُقِدم لن الدول وأن تكون، لن الحرب أن يعتقد وهو فعل ما فعل قد كان فإن

الحساب. أفشل وذلك الواقع، نقيض فذلك
وأال العاملية الحرب يف يتورط وأن يحارب أن تقديره يف يدخل الدنيا يف وزير من وما
وغريها. وبوهيميا النمسا يف هتلر فعل كما يفعل أن يعييه ثم الورطة هذه عواقب يبايل
يؤخر أن حسابه كل كان إذا هتلر فعل كما يفعل أن يستطيع الحاسبني وأفشل

محالة! ال تأتي ثم واحدة، سنة الحرب
النجاح؟ هذا مثل عن يعجز الذي من

ماليني! سبعة يهزم أن مليونًا بثمانني يعجز الذي من
إليها؟ يؤدي ال أو الحرب إىل الهجوم هذا يؤدي هل هي: إذن املسألة كل

يف اإلعجاز هو فأين والرتجيح، الظن باب من ال عيانًا الحرب إىل أدى قد ذا وهاهو
والتدبري؟ التقدير

بإتقان هو وليس الحساب سوء هو وهذا السياسة، عمل يف بعينه العجز هو هذا
الحساب.

السداد مثال هي هل لنرى الحرب قبل وأصحابه هتلر تقديرات يف أخرى مرة ولننظر
األخرى؟ النظر وجهات عن فضًال النازية النظر وجهة من ومجازفة هيخطل أو واإلتقان،

ميونيخ؟ مؤتمر قبل التشك رضب من بدًال دانزيج يرضب لم فلماذا
تكن ولم اآلونة، تلك يف العظمى وبريطانيا فرنسا دفاع من ضمان لبولونيا يكن لم

الحارضة. الحرب يف ذلك بعد ظهر كما وحدها للقتال استعداد عىل
عىل إذن لقابض فإنه ميونيخ خطة مثل خطة عىل الدول واتفقت دانزيج رضب فإذا
فال واالقتصاد؛ والصناعة التجارة مرافق يف جميًعا وجاراتها التشك وبالد بولونيا زمام

اقرتاح. رفض عىل وال كلمة رد عىل إحداهن تقوى
املؤتمر عقد من الحلفاء ساسة وارتضاه روزفلت الرئيس اقرتحه ما يقبل لم ملاذا ثم

الخالف؟ مسائل جميع يف يفصل الذي الدويل
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مواجهتها من بدًال مختِلفات فيواجهها املؤتمر ذلك يف الدول تختلف أن يجوز أال
الكربى حجتهم الديمقراطية الدول يف التسليح أنصار من ينتزع أن يجوز أال متفقات؟
أن يجوز أال التسليح؟ بغري إذن معاملته إىل سبيل فال التحكيم، رفضه عىل أقاموها التي
أن بعد إكراًها عليها أُْكِرَه قد ألنه الحرب إىل لجأ إذا بأرسها الدنيا يف العام الرأي يعذره

أراد؟ ما بها يبلغ فلم اإلقناع وسائل جرب
اختار. مما خريًا وكان جائًزا، كان أولئك كل

مكَّنت ربما املؤتمرات يف الزمن إطالة أن الرأي هذا عىل اعرتاض من هنالك ما وكل
االستعداد. زيادة من الديمقراطية الدول

بالحرب املبادرة من شيئًا استفاد وهل االستعداد؟ ذلك منع هل اآلن؟ هو صنع فماذا
تمامه؟ قبل

بالتموين استعداًدا فيه يزداد كان الذي الوقت خرس كثرية؛ أشياء خرس بل كال،
والدعاة التسليح أنصار بني الخالف فيها يوقع كان التي الفرصة وخرس والتخزين،
رضورة عىل — الهوجاء خطته جراء من — أجمعوا كما يجمعون فال السالح، نزع إىل
الرشقية أوروبا يف للروسيا تركها إىل اضطر التي البالد وخرس املستطاع، جهد التسليح

مراء. ال فيها طامًعا كان وقد البلطي، البحر وشواطئ
ستالني، موت بعد الروسيا خراب من يقني عىل ألنه ذلك عواقب يبايل ال إنه قيل وربما

كثريون. يتوقعها التي الداخلية الثورة بعد أو
الحارضة الحرب من فيسرتيح اليوم ذلك ينتظر أن أحرى كان فقد هذا قيل فإن

الشيوعيني. بصداقة نفسه عىل جلبها التي السمعة سوء ومن

مرة كل هجومه يف هتلر من حسابًا أفشل رجًال بأمرهم الحاِكمني يف نعرف ال أننا الحق
أخطاء. إىل ورائه من يدفعه واحد خطأ عىل

اآلن. إىل دأبه يزال وال الحكم، والية وبعد الحكم والية قبل دأبه ذلك كان ولقد
عيد يوم خصومه لقهر سانحة الفرصة أن ظن حني الحساَب أخطأ الحكم فقبل
العمال به ليرضب الهجوم جيش مخازن من السالح فاختلس (١٩٢٣ (مايو العمال
يف بما معه معرتًفا Lossow لوسو الضابط لتهديد مذعنًا تسليمه إىل عاد ثم املتظاهرين،

واملجازفة. العجلة من الحماقة هذه
الحكومة، لقلب سانحة الفرصة أن حنيظن السنة تلك يف نوفمرب من الحساب وأخطأ
الحراس بوالء نفسه يعلِّل وهو بميونيخ، الدولة ديوان يقتحم أن وأزمع جنوده فجمع
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أول فكان ظنه خاب ثم … املقتِحمني عىل النار يطلقوا من أنهم ويعتقد الحكوميني
أضاع ما يستعيد عرشسنوات األخرى املجازفة هذه بعد ولبث النار، انطالق عند الهاربني

أنصار. ومن ثقة من
قام الذي األساس لكنَّ وصواب، خطأ عمله تفاصيل يف يكون فقد الحكم بعد وأما
خصومه أن عىل ميونيخ يف اعتمد كما هنا اعتماده وهو فيه، شك ال خطأ كله العمل عليه
تقبل الديمقراطية الدول وأن انتهاء، غري إىل ويراوغ يراوغ أنه ظن فقد النار؛ يطلقون ال

هناك. وال هنا حسابه يصدق فلم يقظة، غري إىل التخدير بعد التخدير

اختاروه؟ ملاذا

اختيارهم معنى وما اختاره؟ الذي من نسأل: أن ينبغي اختاروه؟ ملاذا نسأل: أن وقبل
إياه؟

أعواد فعجموا سنة وعرشين نَيٍِّف قبل اجتمعوا األملان من مليونًا ثمانني أن معناه هل
األملانية؟ للزعامة هتلر من أصلح أحًدا بينهم يجدوا فلم فرًدا فرًدا رجالهم

بأرسها األملانية األمة عىل السيطرة يملكون كانوا النازي مؤسيسحزب أن معناه هل
يفرغ أن إال يسعه وال أمًرا لهم يرفض أن عىل أحد يقدر ال ثم يشاءون من فيختارون

ومصريها؟ مصريه يجهل وهو لها ندبوه التي للزعامة
وزن يف يخطئ وال يختل ال ميزان أصحاب النازي حزب مؤسيس أن معناه هل

جدال؟ بغري قومه أفضل يكون أن وجب للزعامة اختاروه فمن الرجال،
ذاك. وال هذا وال هذا ال بالبداهة! كال

املؤسسني أن أو اختارته، األملانية األمة أن سنة عرشين قبل اختياره معنى فليس
امليزان. يخطئوا فلم جميًعا الرجال وزنوا أنهم أو األمة، تلك عىل فرضوه النازي لحزب

متناول يف نظروا بالسياسة املشتِغلني من ستة أو خمسة أن الواقع معناه وإنما
يطلبونها. التي للرشوط وموافًقا لهم موافًقا هتلر فوجدوا أيديهم

«سلبي» معظمها أن وعرفنا االختيار، ذلك قيمة عرفنا الرشوط تلك عرفنا ومتى
صفات من تجرًُّدا املطلوب الزعيم يف يستلزم أو اإلثبات، استلزامه من أكثر النفي يستلزم
رفقائه: عىل بها ويرجح بها يتحىل أن ينبغي التي املزايا دور ذلك بعد يأتي ثم معلومة،

الطبقة هذه عىل السخط نوبة ألن واألرسياء؛ النبالء طبقة من يكون أال األول: فالرشط
الحكومة دسوت يف وقامت الواليات أمراء فهرب العظمى، الحرب بعد أُشدها بلغت قد
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النبالء من زعيم يتوالها سياسية حركة كل وأصبحت واملتوسطني، نَّاع الصُّ من جمهرة
املكروه. القديم إىل بالرجعة متهمة واألرسياء

وأحزاب الشمال أحزاب بني طويًال زمنًا األملان نفوس عىل غالبًا الشعور هذا وظل
البائد. العهد إىل ارتداد «ال يقول: هتلر صديق روهم الكابتن فكتب السواء، عىل اليمني
من عمل رجال وإنما الداثرين، السعادات أصحاب من تُنتظر لنا معونة ال رجعة. ال

«… يشء قبل وشبان الطبقات، جميع
يكاد ال الحني ذلك يف وكان الصغار، املوظفني أبناء طبقة من فقريًا كان وهتلر

بقليل. الجندي رتبة فوق الجند صف من وكان الثالثني، يعدو
تقيده التي البيتية واألوارص االجتماعية الروابط من خاليًا يكون أن الثاني: والرشط
األرصفة وخطب املظاهرات لحياة غ التفرُّ وبني بينه تحول أو النزعات، من بنزعة

وامليادين.
البطالة من خري هي التي «الصناعة» لهذه بالتفرغ شيئًا يخرس يكن لم وهتلر
أهله وجفاء لغربته بنوي، أو أبوي واجب أو بيتي واجب عن ينقطع يكن ولم والفراغ،
القليل. وال الكثري يفقد وال السياسة صناعة من كثريًا يربح فهو الزواج، عن وعجزه

أحزاب إىل قريبة محافظة بيئة وهي البافارية للبيئة موافًقا يكون أن الثالث: والرشط
عظيم. بينهم الكنيسة ونفوذ الكاثوليكية للكنيسة تابعون البافاريني ألن اليمني؛
بعيدة هي ثم الشمال. ألحزاب املعادية الحركات لنشوء غريها من أصلح وبالدهم
تهديد يسهل فال وهيلمانها، وهيلها سلطانها فيها التي الكربى الدولة عاصمة عن

ميونيخ. يف يسهل كما برلني يف القائم النظام
جيش يف مجنًَّدا وكان املتعبِّدين، من يكن لم وإن نشأته يف كاثوليكيٍّا كان وهتلر
واملوسيقيني، رين املصوِّ عاصمة حيها يف تعد كانت التي ميونيخ رواد من ورائًدا بافاريا

التصوير. حرفة يتعاطى نعلم كما هتلر كان وقد
«الشخصيات أصحاب من يكون ال أو لزمالئه «مهاوًدا» يكون أن الرابع: والرشط

وطغيانها. اجتياحها يخشون التي املرهوبة» املهيبة املخيفة
فيجب النازية، الحركة نشأة أيام هتلر يف التوافر كل متوافًرا الرشط هذا كان وقد
نجاة وال لها منازع ال التي الزعامة وقوة الدولة بقوة اآلن يصول الذي هتلر ننىس أن
مطالب من يشء كل إىل محتاًجا سنة عرشين قبل كان الذي هتلر نذكر ثم يعصيها، ملن
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أسباب يملكون وملن فوقه ملن وامللق بالدهان مشهوًرا وكان السياسة، ومطالب املعيشة
نجاحه.

صاحب الحقيقة يف فهو واإلرادة، العزيمة من محروم هتلر أن هذا معنى وليس
ألول الناس يروع الذي الكارس النوع ذلك غري نوع من ولكنها إرادة، وصاحب عزيمة
بالدأب تصل التي امِللحاح الدءوب املرأة بعزيمة تكون ما أشبه عزيمته ولعل نظرة.
امَلَردة يصدمه كما مرة أول يراها من تصدم ال فهي تريد، ما إىل والعناد واإللحاح
والجنوح الرتدد عليها يلحظ الناظر لعل بل الغالبة، «الشخصية» أصحاب من القهارون

األمور. تحزب حني يديه طوع فيحسبها واملراوغة، اللف إىل
مذبحة أثر عىل الريشستاج يف وقف حني بالرتدد شهرته إىل نفسه هتلر أشار وقد
عن «عجزه من زعموه ما به غرهم قد املتآمرين إن فقال فعله، ما لتسويغ ورفقائه روهم

الواقع.» األمر أمام يضعوه أن إال يشفيه ال عجًزا الرسيع البت
عليه كان بما فكيف اآلن. عليها يستوي التي الذروة تسنم وقد به، العرشاء ظن وهذا

األعوان. إىل واالفتقار والرتقب الشك أيام االبتداء أيام
ألنهم زمالؤهم يختارهم الذين هؤالء بأمثال لحافل السياسية الزعامات تاريخ إن
فينقلبون يستقرون يوم واحدة دفعة األحوال تتبدل ثم قياًدا، وأطوع ا رشٍّ وآمن جانبًا أسلم

تخيف. وال تفتك ال نعاًجا حسبوهم من عىل ذئابًا

الرشوط وهي النازيني، لزعامة الرجل ترشح كانت التي «السلبية» الرشوط خالصة تلك
موجودة. صفات تستلزم وَقلَّما مفقودة صفات تستلزم التي

والذكاء والحماسة الخطابة فهي املوجودة «املزايا» باب يف تدخل التي الرشوط أما
جهوري خطيب ألنه هتلر يف موفورة وكانت العامة، باملعارف واإلملام بالسياسة واالهتمام
اللب ذكي الحزبية، الخصومة يف اللََّدد عظيم الجرمانية بالعصبية اإليمان شديد الصوت
من بابل» «برج كأنها كانت التي النمسا يف ونشأته صباه منذ املختلفة األحزاب بمبادئ ُمِلمٌّ
العريقة، واألرس البالط أنصار املحافظني بني الصيحات فيه تتعاىل السياسية، الدعوات
هابسربج، آلل خاضعة كانت التي املختلفة األقطار يف االستقالل طالب األحرار وبني
وبني واأللوان، املذاهب اختالف عىل االشرتاكيني وبني ومعارضيها، الكنيسة أشياع وبني
أن الذكي الرجل َحْسُب فكان الرسية، واألندية املاسونية املحافل وأعضاء الساميني أعداء
والدعايات املتقابلة والحجج العامة املعارف من له ليجتمع يسمع ما ويفقه أذنيه يفتح

الجماهري. حركات يف الطريق لسلوك يكفي ما املتناقضة
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متناَول يف سيما وال األشياء، أندر من األوىل الرشوط مع الرشوط هذه اجتماع وكان
وال السواد عقول عىل الهيمنة مبلغ بعُد يبلغوا لم مستضعفون مبتدئون وهم النازيني
كان الذين القالئل باألفراد هتلر التقى فلما واملال، الجاه وذوي العلية عند الزُّْلَفى مبلغ
من فيه اجتمع ما واجتماع باختياره يرحبوا أن عجبًا يكن لم يعرفونه وكانوا يعرفهم

القيود. تلك بني يستطيعون فيما ِطلبتهم فهو الحزبية، الزعامة رشوط
التشذيب من كثري إىل حاجة يف زعيمهم أن رجاله شعر حتى قليًال الحزب يكرب ولم
الضباط من له مرافق بتعيني Feder فيدر زميله فأشار العامة، يقول كما و«التنجري»
برلني يف باإلقامة آخرون ونصحه ساعاته، وتقسيم أوقاته تنظيم عىل يدربه العسكريني
وتقدَّم اإللقاء، فن معاهد عىل والرتدد باملعارشة الريفية لهجته إلصالح الزمن من فرتة
فنك والرت الدكتور له وانتقى االقتصاد أصول يلقنه معلًما شاخت به فوكل فشيئًا شيئًا
واتخذت الدولة. رئاسة إىل هتلر وصول بعد مركزه يف شاخت خلف Waltherالذي Funk
مجاًزا هذا يكن ولم … املرسوم لدوره املمثل تحضري يشبه فكاهيٍّا جانبًا تحضريه مسألة
معلمه كان فقد والتهذيب؛ التدريب من به تعهدوه ملا حرفيٍّا وصًفا كان بل استعارة أو
الكاتب وهو التمثيلية، والرواية املرسحي باإلخراج مشغوًال رجًال الحركة بداية يف األكرب
يف هتلر خطها كلمة آخر اسمه كان الذي Dietrich Eckart إكارت ديرتيش الرباق األملعي
اليهود وبُغض اآلرية بالنزعة اشتهر والذي والتمجيد، التحية سبيل عىل «كفاحي» كتابه
للزعامة هتلر اختيار بمعنى علًما نزداد وقد وينظم. يكتب فيما الالذع الهجاء وإتقان
الناس ألن ضابًطا يكون «أال وهي: زعيمه يف ينشدها إكارت كان التي الرشوط علمنا إذا
الالزم من وليس صغري، جندي كسوة يف صانع ذاك من وأفضل الضباط، عن أعرضوا
نساء من بائعة وكل الدنيا، يف شغل أسخف السياسة ألن كبري؛ رأس ذا يكون أن الالزب
الزعيم يكون أن ذاك من وَلخري فيمار، يف السادة وعاه ما مقدار تعي ميونيخ يف السوق
كريس ِرجل كل من يجري وال (الشيوعيني) الُحمر الجماعة عىل الرد يحسن مزهوٍّا غبيٍّا
إلينا فنجتذب أرسة ذي غري أعزب يكون أن املنشود الوصف وتمام … لرضبه ترتفع

النساء».5

.Heiden هيدن كونراد ملؤلفه هتلر ترجمة كتاب من 5
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قد هتلر إن هذا إكارت بأسلوب خطبه ويف كتابه يف هتلر أسلوب عارضوا الذين ويقول
صحيفته يف رددها طاملا التي ألفاظه من نموذجية وكلمات بحروفها عبارات منه اقتبس

والطريقة. الرأي يف حذوه واحتذى والخطابة، الكتابة يف به اقتدى وإنه ورساالته،
يقول بهتلر معرفة فني املثقَّ أقدم Dr Georg Schott شوت جورج الدكتور أن عىل

األحالم». مذياع الدم، رجل القلب، رجل هو إنما الدماغ. رجل نقيض «إنه وصفه يف
… صغري يوحنا إال جميًعا نحن منَّا كل «ليس يقول: هتلر كان هذا شوت وللدكتور

املسيح.» أترقب إنني
نافخ يصبح أن وحسبه الرئاسة، يريد ال إنه «لودندرف» للقائد هتلر قال وطاملا
أن حسبه هو وأنه هندنربج، مكان يتبوأ أن أحرى الكبري القائد أن أحس ألنه … البوق
وتواله سجنه، بعد النازي زعامة من فعًال هتلر استقال وقد املستشار. مقعد معه يتبوأ
مع نفسه ليسلك ماكسويني صيام السجن يف يصوم أن فأزمع عظيم يأس اآلونة تلك يف
رئيس انتخاب إىل األمر يدُع ولم طويلة نومة حينها يف نامت الحركة أن ولوال الشهداء،

مسجون. وهو هتلر صفحة تنطوي أن الجائز من لكان آخر
معناها: هذا النازيني عىل هتلر فزعامة

إجالؤه يسهل لم الزعامة يف استقر ملا وأنه الطاقة، حدود يف املطلوب وافق أنه معناها
الديوان. إىل حزبه يدعى أن وجب حني الوزارة يرأس أن ووجب عنها،

للمدعو تأتَّى لقد بكلمات؟ كلها األملانية الزعامية مسألة نخترص ال وذاك هذا بعد لنا وما
رئيس انتخاب يف صوت ألف بستني يظفر أن الفرتة تلك إبان يف Hausser «هاورس»
ومريدون أشياع له يكون وأن نسخة، ألف مائة تبيع صحيفة يطبع وأن الجمهورية،

باأللوف. يعدون
هاورس؟ ومن

يسمي كان فقد درويش؟ أم هو ودجال عاقل؟ أم هو أمجنون تدري ال رجل هو
وهو الحق هو بأنه وينادي األوروبية، املتحدة الواليات ورئيس املنتظر، املهدي نفسه

الحياة. وهو السبيل
للدراويشنصيب وكان هتلر، كمصادفات مصادفات له اتفقت لو فلعله يدري؟ ومن
يدَّعيه كان أيًضا هو ألنه إليه؛ هتلر وسبق الفوهرر بلقب لفاز العرصية السياسة من

مضحكات! من األيام يف وكم عليه، مبايعته هتلر من ويطلب
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األرقام دوالب يف تتفق أربًعا أو ثالثًا كراٍت ولكن مليم، عرش تساوي ال النصيب ورقة إن
الجنيهات. من األلوف قيمة إلعطائها كافية

يف األفراد من الفرد فيصبح متفرقات صفات خمس أو صفات أربع تتفق وكذلك
املاليني. عرشات قوة

األفراد. كسائر فرًدا هتلر يعد أن هذا أجل من حتًما وليس
يرتِق لم أجندي يسألون: حني املستعظمني املدهوشني ننبه أن نقصده الذي وإنما

الرفيع؟ املكان ذلك إىل املطاف آخر يرتقي الضباط صفوف إىل
التي العقبة هي تكن لم الصغرية الرتبة ألن صحيح؛ موضع االستعظام لهذا ليس إذ
الصخرة وهي العقبات، جميع أمامه ذللت التي امَلِزيَّة هي كانت بل تذليلها، عليه كان

البناء. ذلك جميع عليها قام التي

هتلر سياسة

ولم السوديت، وبالد والنمسا والرين السار ضم يف تنجح لم أملانيا أن الشائعة األوهام من
عليها أضفاها التي القاهرة القوة بفضل إال فرساي، معاهدة قيود من حطمت ما تحطم

حكمه. مدة يف هتلر
باألسانيد. املؤيد الواقع خالف وهذا

إعالنه عىل يمِض وملَّا عليه املتفق االستفتاء بعد السار وادي احتل قد هتلر فإن
الحني. ذلك يف مبنيٍّا سيجفريد خط يكن ولم أشهر، ثالثة غري اإلجباري التجنيد

عىل هتلر أنفقها التي املاليني ربوات من ألف من جزءًا ينفق لم كمال ومصطفى
يعيد وأن الحلفاء، جيوش وفيها ثانيًا فتًحا اآلستانة يفتح أن ذلك مع واستطاع التسليح،
االمتيازات يلغي وأن العظمى، الحزب هزيمة بعد إقامتها منعت التي الحصون إليها

الكبري. سليمان أيام من ونشأت الحديثة أملانيا سبقت التي واملعاهدات األجنبية
والسياسة اإليطالية السياسة تضارب هذه غارته كانت النمسا عىل هتلر أغار وملا
واحدة دولة تكن ولم اإلنجليزية، والسياسة الفرنسية السياسة تضارب كانت كما الروسية
النازية، السيادة قبضة يف النمسا وقوع إىل تسرتيح الوسطى أوروبا أو الرشقية أوروبا يف
القتال؟ ميدان يف جميًعا هؤالء تفوق بقوة غارته يف نجح قد هتلر إن عاقل يقول فهل

هتلر وال كمال مصطفى ينجح ولم واالستعداد، القوة مسألة إذن املسألة ليست كال،
كله املسألة رس وإنما صنعاه، ما تأبى كانت التي الدول من أقوى ألنهما صنعاه فيما
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من أو الدستوريني الحكام من عليها امُلقِدم كان سواء عاملية حرب عىل اإلقدام صعوبة
املستبدين. الحكام

الصعب وجعل الخرقاء، بسياسته الحالة هذه غريَّ أنه هو إذن هتلر صنعه فالذي
وحوادث األمم تواريخ يف سنوات ثالث وما … سنوات ثالث مدى يف الدول عىل سهًال

الدنيا؟
عنها نفضت يوم ضعيًفا يكن ولم حربه، عن الدول أحجمت يوم قويٍّا يكن لم فهتلر
عنه، ُمحِجمة وهي كان ما أضعف كان بل اإلقدام، من مناًصا يديها بني تجد ولم اإلحجام

عليه. ُمقِدمة وهي كان ما أقوى وكان
والرين السار يف يفعل وشأنه تركه عىل الدول أكرهت التي هي إذن القوة فليست

يريد. ما والسوديت والنمسا
والعداء. املقاومة بحالة هتلر ها فغريَّ إغضاء حالة هناك كانت وإنما

نجح. فقد أراده ما هذا كان فإن
من أحًدا ألن األقوام؛ ساسة من الدنيا عرفت من أخرق الحالة هذه يف يكون لكنه
كان ولو عليه، أعدائه لتأليب يملك ما كل يبذل وال بيديه يعمل ال الراشدين الساسة
يضمن ال تحقيقه بعَد وهو وكيف مجهول؟ والظفر فكيف األخري، الظََّفر من يقني عىل

النجاح؟ دوام عن فضًال النجاح لصاحبه
هي هتلر سياسة بل يشاء، ما يفعل أن له أتاحت التي هي هتلر سياسة ليست كال!
مع مسلك كل أن — وضعيفها َقِويََّها — األمم وأقنعت منعه، عىل الخصوم جمعت التي

يفيد. ال واملصادمة املقاومة غري الرجل هذا

املغارم أثقال من هتلر أراحها حتى اليدين مكتوفة انتظرت أملانيا أن بصحيح وليس
املعاهدات. فرضتها التي والقيود

املغارم من شيئًا تدفع ال أنها ١٩٣١ سنة يف األملانية الحكومة أعلنت فقد
اإلعفاء. كل منها فأعفاها لوزان مؤتمر جاء ثم والتعويضات،

أملانيا بني التسوية عىل الخمايس االتفاق قواعد ١٩٣٢ سنة ديسمرب يف تمت وقد
والضمان. التسليح رشوط يف وإيطاليا وفرنسا وإنجلرتا املتحدة والواليات

مندوبي مع يتفق أن Heinrich Bruning بروننج هنريش املستشار واستطاع
وزيادة الحدود وتحصني السالح توريد إباحة عىل وإيطاليا املتحدة والواليات إنجلرتا
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جانب إىل املرابطني الجنود تدريب وإجازة السلم، وقت يف ألف ثالثمائة إىل الجيش
السفري موافقة إال تبق ولم سنوات. خمس إىل العسكرية الخدمة وَمدِّ القائم، الجيش
استشارة من بروننج استقالة قبل إبرامه دون حال الذي فما االتفاق. إلبرام الفرنيس

الريخ؟
يعملون كانوا الذين وأصحابه پاپن فون هو االتفاق هذا عطل الذي أن العجيب
بروننج أن وأبلغوه فرنسا بسفري اجتمعوا فإنهم الوزارة! إىل هتلر ودعوة بروننج إلسقاط
وأن يستقيل، أن يوشك وزير عىل الهبات تلك تضييع من تُرجى فائدة فال محالة، ال ذاهب
التعجيل يحسن فال والتحدي، العداء سياسة أملانيا يف ينهجوا أن يوشك متطرفني» «أناًسا

الحال.6 جالء قبل الهبات بتلك
عنهم ويفضالشعب آمالهم يقيضعىل بروننج نجاح أن الساسة أحسهؤالء وكأنما
عمله وأحبطوا األمر، أمتهم وعىل عليه فأفسدوا طريقهم، غري طريق إىل بأملانيا ويجنح

والعداء. التحدي برضورة الشعب ليقنعوا
لقضاء الزًما يكن لم والتهديد والتسليح والجهود الثروات استنزاف أن القول وصفوة
املصري. مأمون العواقب مضمون يكن لم فرضنفعه عىل وأنه النافعة، املطالب من مطلب
العنيفة األعمال تلك تستلزم العالم مصالح أو أملانيا مصالح أن ق املحقَّ من فليس
جميًعا األعمال تلك أن فيه شك ال الذي املحقق من ولكن ورفقاؤه. هتلر يسلوها ال التي
يرضيه الذي الذليل وتمرُّد والغدر والقسوة العجرفة عىل مفطورين أناس طبائع توافق

والوعيد. للتهديد رضورة ثمة تكن لم ولو ويتوعد، يهدد أن
العجرفة إىل الحاجة فهمنا إذا نفهمه أن نستطيع ورفقائه هتلر أعمال من عمل وكل
من كثري وال قليل إذن منها عمل يف فليس الصفات، تلك وسائر والتمرد والغدر والقسوة

الغموض.
كائنة القومية واملطالب العاملية للمصالح الزم إنه قيل إذا نفهمه أن نستطيع ال لكننا

فيه. مشكوك كذلك ونجاحها فيه، مشكوك لزومها ألن كانت؛ ما
الصحيح التفسري هو املتعددة املتفرقة لألعمال املانع الجامع التفسري كان وإذا
الناس أولئك تستفز التي الباطنة البواعث لحقيقة بيان تقدم ففيما املعقول، إىل القريب

األملان. مصالح أو العالم مصالح من يزعمونها ثم يقرتفونها التي الجرائم إىل

.Blood Ryan تأليف پاپن فون فرانز كتاب 6
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اإلرهاب واختار واألصدقاء الخصوم وقتل الضعفاء عىل هتلر اعتدى ملاذا لتسأل: وإنك
عمًال تجد لم النفس، مجرم ألنه ذلك فعل أنه أجبت فإذا واإلرضاء؟ اإلقناع دون واإلرغام

منتهاه. أو بدايته يف السبب هذا يناقض األعمال تلك من
ملجد أو أملانيا ملجد فعل ما فعل قد إنه لك قيل إذا النقائض مئات واجٌد ولكنك
وفظاعات، جرائم كلها ليست أعماله أن هذا ينفي وال ت، التَِّعالَّ هذه ألشباه أو اآلريني،
شهيًقا اإلجرام يتنفسون وال اإلجرام، غري كثرية أشياء حياتهم يف يعملون املجرمني فإن

واملنام. اليقظة يف وزفريًا

يخطب. هتلر
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الثاني الفصل

وشكاياهتا أملانيا مطالب

مقدار لنرى السابقة االعتبارات عن منفرًدا بحثًا وشكاياتها أملانيا مطالب نبحث أننا إال
األملان، نفوس يف املعقول السخط من تثريه ما ومقدار الحقيقة، من عليه تنطوي ما

فرساي. معاهدة وهي الشكايات، لكل الجامعة الشكاية بل الكربى الشكاية وأولها
ومظالم فرساي مساوئ تعديد من خاصة والنازيون عامة األملانيون أكثر لقد
تُكتب أن ينبغي كان املعاهدة هذه أن الناس إىل خيل حتى فرساي، وجرائر فرساي

خصومها. سالمة ال أملانيا ولسالمة الغالب، مصلحة ال املغلوب ملصلحة
والفرنسيني اإلنجليز إىل تعداهم بل والنازيني، األملان عىل فرساي نقد يقترص ولم
هؤالء كان وقد املعسكرين، بني الحيدة موقف املاضية الحرب يف وقفوا ومن واألمريكيني،
التي املساوئ تلك جميع عىل اشتملت السالم معاهدات أن ا حقٍّ يعتقدون ن ممَّ الناقدون
فيحبون سياستها، غري بسياسة وينصحون حكوماتهم يعارضون ن ممَّ أو عليها، أحالوها
خريًا مستقبًال الشعوب ويمنُّون العاملية واملشكالت الحوادث تَِبَعات عواتقها عىل يلقوا أن
السالم ملعاهدات الناقدون يكون أو هذا الحكومات. تلك عنه يسألون الذي املايض من
والتبديل التغيري عىل ليساعدوهم النازيني، وأشباه للنازيني أقالمهم رون يُسخِّ ن ممَّ
املاليني ذكرنا إذا بالغريب املأجورين هؤالء وجود وليس واملقرتحات. املطالب وتحقيق

األقطار. جميع يف يبذِّرونها وأمثالهم النازيون كان التي
فيما أكربها كبرية، وعيوب كثرية أخطاء عىل شكَّ وال اشتملت قد فرساي ومعاهدة
والتعويضات املغارم هذه فإن األملان، عىل فرضتها التي والتعويضات املغارم خطأ نعتقد
ألن والحساب؛ الجزاء وجهة من عدًال كانت وإن الفنية االقتصادية الوجهة من خطأ
األسواق أغرقوا وإذا خارجية، تجارة بغري املال يجدوا لم نقًدا يؤدوها أن حاولوا إذا األملان
أعظم املنافسة هذه جراء من الظافرين خسارة كانت وبضائعهم بمصنوعاتهم الخارجية
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عند ما كسد وبضاعة عينًا يؤدوها أن أرادوا وإذا التعويضات، بفقد خسارتهم من
األملانية. للبضاعة مشابهة وبضاعة مماثلة عني من الظافرين

طريقة عىل بإصالحه الظافرون فابتدأ ظهر. وقد يظهر، أن وشيك الخطأ هذا ومثل
واإلعفاء التقسيط إىل ترمي وكلتاهما ،Young يونج طريقة عىل ثم Dawes داوس
نحو وهو أخذوه، بما واكتفوا واألصول بالفروع املطالبة عن بتة عدلوا ثم والتأجيل،
وانتهت سنوات، بضع املعالم وتجديد الخرائب تعمري عىل أعانهم مما املطلوب من الثمن

.(١٩٣٢ (سنة لوزان مؤتمر يف املسألة هذه
ليس إذ الظافرين، من عنتًا وال ظلًما تكن ولم خطأ كانت التعويضات فمسألة
األرض تخريب ومن الحرب تكاليف من غرموا ما الظافرون هؤالء يغرم أن باملعقول
واألملان أبنائهم، وجهود بأموالهم الخراب هذا يعمروا ثم الصناعة، ودور املناجم وتدمري
… صناعة أو مرفق لهم يتعطل ولم مدينة لهم تخرب لم ديارهم يف ناجون املهزومون

االنتصار. من خريًا الحروب يف الهزيمة لكانت هذا جاز ولو

لم ولكنه الحدود، بعض وترسيم البالد بعض تقسيم يف السالم معاهدات أخطأت كذلك
الجسيم. العمل ذلك مثل يف اجتنابه يسهل الذي بالخطأ وال يُغتفر ال الذي بالخطأ يكن
نواٍح من اشتبكت إال ناحية من تخلص ال مرتاكمة مسائل املؤتِمرين أمام كانت فقد
خلصت وإن الجغرافية، الناحية من اشتبكت والجنس اللغة ناحية من خلصت إن شتى:
اشتبكت وتلك هذه من خلصت وإن والثروة، التجارة ناحية من اشتبكت جميًعا هذه من
والجنس اللغة نواحي من خلصت وإن العسكرية، واملواقع الدفاعية الخطط ناحية من
عىل أو النفوذ مناطق عىل الكربى الدول بني النزاع ناحية من اشتبكت والدفاع والتجارة
املؤرَّبة العقد من ذلك شاكل ما أو التاريخية األحقاد عىل أو العاملية السياسة مرامي
هذه حتى — أحد وسع يف ليس مفهوم خطأ فهو املعاهدات أخطأت فإذا تحىص. ال التي
جميع وينصف الشاكني جميع يقنع موضعه يف صواب عىل الدنيا يدل أن — الساعة

املنازعات. جميع ويبطل املظلومني
ليتوفسك» «برست معاهدة يف روسيا عىل الغالبون األملان فرضه مما أمثلة رأينا وقد
صلًحا معهم يُربموا لم الذين اآلخرين املغلوبني وعىل بوخارست معاهدة يف رومانيا وعىل
الرشوط، من الحلفاء وأنفذه فرساي فرضته فيما الرحمة كل الرحمة فإذا سالًما، وال
ويل املاضية: الحرب مبدأ يف الثاني غليوم قال كما دائًما ويفعلون يقولون األملان وإذا

للمغلوب!
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هذه فرساي أن لوجدنا أملانيا يف الواقع األثر حيث من فرساي إىل نظرنا أننا ولو
السبعني. حرب يف منترصين منها خرجوا التي فرساي من لألملان خريًا كانت

متفرقات إمارات منها خرجوا أن السبعني حرب يف األملان بلغه ما قصارى كان فقد
فرساي بعد فأصبحوا … ودستور حكومة منها كل ويف وتاج عرش منها إمارة كل عىل

اإلمارات. بني فيها فوارق ال واحدة دولة الحديثة
ولم املاضية، للحرب استعدوا حتى سنة وأربعني أربًعا املنترصون األملان لبث وقد
عدة يف القتال أهبة عىل أصبحوا حتى سنة عرشين الحديثة فرساي بعد األملان يلبث

املاضية. الحرب يف منترصة دولة تملكها تكن لم سابغة
ذهابه عند هندرسون نيفل السري العظمى بريطانيا سفري جورنج «الجنرال» سأل

العظمى؟ الحرب يف ربًحا أعظم كان الدول ِمن َمن :(١٩٣٧) نورمربج إىل مرة ألول
والعسكرية الجغرافية حدودها إليها ضمت ألنها إيطاليا هي إنها السفري: فأجاب

إيطاليا. بعد الصقلبية األمم ثم
لكانت فيها الهزيمة ولوال الحرب تلك لوال هي إذ أملانيا؛ هي بل «كال، جورنج: فقال

املحال.» من رضبًا وحدتها
ممن أحد يجهلها أن ينبغي وال النازيني، زعماء يجهلها ال التي الحقيقة هي وهذه

األخرية. فرساي ملعاهدة بالنقد يعرضون
منهما، فكاك ال سؤاالن لنا فيخطر الثانية وفرساي األوىل فرساي بني نقارن أننا عىل
االستبداد تحطيم إىل الهزيمة من فانتهت األوىل فرساي يف فرنسا انهزمت ملاذا وهما:
فانتهت الثانية فرساي يف أملانيا انهزمت وملاذا الديمقراطية؟ والحكومة الحرية وتعزيز

االستبداد؟ رصح وتمكني الديمقراطية هدم إىل
السالم؟ معاهدات عليه انطوت ما وكل فرساي غري رس لألمر

وال األملانية البالد يف املستبدين ومطامع االستبداد طبيعة هو مكشوف: رس لألمر
الربوسية. البالد سيما

يكن ولم بأجمعها، قة محقَّ اآلن أملانيا تطلبها التي املطالب كانت فرساي فقبل
أثر. فرساي ملعاهدة وال فرساي ملظالم

وكانت املستعمرات، معها وكانت دانزيج، مجاز معها وكان دانزيج، معها كانت
عواطف معها وكانت واللورين، األلزاس معها وكانت البلطي، البحر شواطئ معها

النازية. الحركة قيام بعد فيها الشك إىل انقلبت التي الشعوب
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ذلك؟ كل عنها أغنى فماذا
هذه لبسط تعمل وأن العاملية، بالسيطرة تنادي أن يمنعها ولم شيئًا يُْغِن لم

واألعداء. األصدقاء عىل السيطرة
أو كاذبة هزيمة وال فرساي مظالم من مظلمة هنالك تكن لم ١٩١١ سنة ففي
ألَّف Friedrich Von Bernhardi برنهاردي فون فردريش الجنرال ولكن صحيحة،
فصًال منه وعقد قومه عىل الحرب فيه أوجب القادمة» والحرب «أملانيا عن كتابًا يومئٍذ

السقوط». أو العاملية «السيطرة عنوانه
يقول Die Zukunft زكونفت دي صحيفة كاتب Harden هاردن مكسميليان وكان
فوات قبل صنًعا الحرب فلنصنع للحرب، خلقنا «نحن صحيفته:1 يف بسنة ذلك قبل

األوان.»
بسنة: املاضية الحرب قبل يقول الجرمانية العصبة رئيس كالس الدكتور وكان
من للمنافسة يتعرضجرياننا أو نحن نتعرض حيثما تستخدم العسكرية أملانيا قوة «إن
وأن الوجود، يف حقه يقرر أن يجب نموه يف يُرسع الذي شعبنا وإن السيئة، النيات ذوي

الخصوص.» عىل الجنوبية الرشقية أوروبا يف جديدة أرض عىل يده يبسط
التاريخ: ذلك حوايل يقول السابق االستعمار مدير Karl Peters بيرتز كارل وكان
للمغامرة استعداد عىل دائًما كان لقد اآلن؟ معنا كان لو صانًعا بسمارك كان «ماذا
عىل تكون أن من ألملانيا مناص وال مراميه، تحقيق سبيل يف العاملية الحرب بإرضام

حني.» كل يف ذلك ملثل استعداد
(يف العظمى بريطانيا تنذر Die Post بوست دي األملانية الجامعة صحيفة وكانت
كل عىل وتقرهم األوروبية السياسة يف املطلقة الحرية لألملان ترتك أن (١٩١٢ سنة
دول مع محالفات من التضخم هذا نشأ سواء — أوروبا أي — القارة يف لقوتهم تضخم
يف االقتصادية أملانيا مطامع تعارض وأالَّ فرنسا، عىل اإلغارة من أو الوسطى أوروبا

الصغرى.2 آسيا أو البلقان

.١٩١٠ سنة أكتوبر ٧ 1

Germany هامبلوش إرنست ملؤلفه أملانيا» «وثبة كتاب يف أمثالها من وكثري الشواهد هذه تراجع 2

.Rampant by Ernest Hambloch
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التوسع معنى هتلر يتعلم أن قبل اآلذان تمأل بغداد» إىل برلني «من صيحة وكانت
واالمتداد.

الدولة وسيطرة الجرمان بسطوة — كتابه يف قال كما — صباه يف يحلم هتلر وكان
الصحيحة ومظاملها فرساي من املحتدم غيظه ذلك إىل باعثه يكون أن دون الجرمانية

املفرتاة. أو
عرش التاسع القرن أواخر يف ساستهم وأقوال صحافتهم عن فضًال األملان وثقافة
أن يسعهم وال القوم ينكرها ال التي النعرة بهذه كلها طافحة العرشين، القرن وأوائل
ظلموا فهم والعدوان؛ السيادة الغطرسة ومعنى الغطرسة! القوة ومعنى القوة! ينكروها:
بأملانيا الثقة يف بالغوا قد الحلفاء ولعل فرساي، معاهدة تظلمهم ولم فرساي معاهدة
ذلك لعجل الرتفيه بعض عنها رفهوا فلو عليها، والتشديد منها الحذر يف يبالغوا ولم
يف لهم تحسبه ولم الظافرين من غفلة أملانيا ولحسبته يؤجلها، ولم الحارضة بالحرب

الحسنات. سجل

األملانية املطالب يف أخرى نظرة

لم األملانية املطالب أن فنفرض النازية، الدعوة تمثله الذي جانبه من املوضوع ونستقيص
يومنا يف النازيون بها يتذرع التي الذرائع إىل وننظر فرساي، معاهدة قبل مطلوبة تكن
ظاهره؟ عىل يؤخذ ا ممَّ هي وهل صادقة؟ ذرائع هي فهل املطالب، تلك تحقيق إىل هذا

عقباه؟ إىل مطمنئ والعالم يُجاب أن أَويمكن
Le العيش فسحة يسمونه ما هي الحارضة الحرب سبقت التي املطالب أهم

ومجازها. دانزيج ثم القديمة، واملستعمرات bensraume

العيش فسحة

األوروبية، القارة يف األملانيني ملعيشة «الالزمة» الزراعة أرض العيش بفسحة ويريدون
وال الكامرون! يف تعالج وال باملستعمرات تُحل ال إنها كتابه: يف هتلر يقول مسألة وهي
به ضاق وقد األملاني الفالح يقطنها التي األوروبية التخوم إىل النظر من فيها محيص

يموت. أو يتوسع أن ووجب َقَطنه، عليه وشح وطنه،
أسوأ ذلك يف حالها وهل الحقيقة؟ يف وازدحامهم السكان كثرة أملانيا تشكو فهل

األخرى؟ األوروبية األمم أحوال من
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كثرتهم يشكون وال السكان قلة يشكون أنهم عىل يدل النازيون يصنعه ما كل
الريف. يف وال املدن يف وازدحامهم

ويسعون بالدهم من الهجرة ويقيدون الزواج، معونة ويبذلون النسل يشجعون فهم
ويعلنون وغريها، وبولونيا ومورافيا وبوهيميا واملجر إيطاليا من العاملة األيدي طلب يف
التسليم بعد البلطية األقاليم من النازحني األملان من ملليونني تتسع الرشقية بروسيا أن

للروسيني. فيها
إنه: فقال ومورافيا بوهيميا عىل الغارة قبل تقريره األملاني العمل معهد نرش وقد
يزال ال النفس، بشق ١٩٣٨ سنة يف العمل وجدوا الذين العاطلني وفرة من الرغم «عىل
ألف بخمسمائة ١٩٣٨ سنة أوائل يف النقص قدرنا إذا وإننا شديًدا، العاملة األيدي نقص
عن يقل ال املقبلة للسنة Syrup سريوب الوزير تقدير عىل فهو واملستخدمني الصناع من

مليون».
سنة ديسمرب شهر منتصف يف نرشوها التي العرش الوصايا من األوىل الوصية ويف
غنية ولكنها األرض مساحة يف فقرية أملانيا «أن اإلنتاج: غزوة وصايا وسموها ١٩٣٤
املحدودة، املساحة هذه يف أبنائها إطعام لها تكفل التي املوارد بجميع غنية بسكانها

عظيمة». بمقادير الصناعية الخامات وإخراج

ميل ٢٦٨/… أملانيا فمساحة والتعداد املساحة حسب عىل السكان نسبة بني قارنَّا وإذا
امليل. يف ٣٦٦ نحو هذا عىل فيها السكان ونسبة مربع

امليل. يف ٧٠٧ فيها السكان ونسبة مربع ميل ٧٧٥ / ١١ بلجيكا ومساحة
امليل. يف ١٩٧ فيها السكان ونسبة مربع ميل ٦٥٩ / ٢١٢ فرنسا ومساحة
امليل. يف ٦٧٤ فيها السكان ونسبة مربع ميل ٦٩٨ / ١٢ هولندة ومساحة

امليل. يف ٤٨٨ فيها السكان ونسبة مربع ميل ٩٨/… العظمى بريطانيا ومساحة
أضفنا ولو العظمى،3 وبريطانيا وهولندة بلجيكا من مساحة أوسع إذن فأملانيا
أبناء ألن اإلضافة؛ بهذه املسألة وجه تغري ملا مستعمراتهن مساحة بالدهن مساحة إىل
أثبتت وقد الحساب. يف تؤخر وال تقدم ال ألوف بضعة باملستعمرات القاطنني األمم هذه
عدا ما عنها النازحني من أكثر الدول تلك إىل القادمني أن ١٩٣٧ سنة عن اإلحصاءات

.The Unfinished War by Eric Moore Ritchie ريتيش مور إريك تأليف البرتاء، الحرب 3
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يتجاوزون األملانية املستعمرات جميع يف األملان املهاجرون يكن ولم وإيطاليا. هولندة
من لندن أو باريس يف يعيش كان الذي العدد نحو أي تقدير؛ أكرب عىل ألًفا عرشين

األملانيني.
وراءها تخفي مصطنعة صيحة إال هي إن العيش» «فسحة يسمونه بما فالصيحة

املكشوفة. ظواهرها غري مكتومة بواطن
األرض فتح من ليتمكنوا السكان زيادة يريدون النازيني أن هي األمر وحقيقة
ازدحام يشكون ألنهم يزعمون كما األرض إىل يحتاجون وال أبنائها، من وانتزاعها

السكان.
األوروبية، القارة يف الجرمان من مليونًا ثمانني نعد اآلن «إننا هتلر: قال كما أو
واحد قرن مدى يف نصبح حتى يثبت وال يتقرر ال هذه الخارجية سياستنا صواب ولكن
األرقاء كأنهم معصورين فيها يقيمون وال القارة هذه يف يقيمون مليونًا وخمسني مائتني

«… العالم خدمة يف
وكيف نعتدي؟ كيف الناس: هؤالء أدمغة يف هي املزعومة «الفسحة» مشكلة وكأنما
عىل األمم بني التعاون أو الزحام مشكلة هي وليست االعتداء؟ لنا يتيح الذي العدد نبلغ

املشكالت. وفض العقبات تذليل
يطمع أمة كل اليوم تموت أن الرضوري ومن … حال كل حارضعىل االعتداء وسبب
الغيب مواليد من الدنيا إىل يصلون من عام مائة بعد ينتظرون ألنهم أرضها؛ يف النازيون
حلول عند يزيدوا لن عام مائة قبل آباؤهم عليه كان ما إىل بالقياس وهم املجهولني!

مليون. مائة عىل املقدور األجل

جريانهم قتل يعتربوا أن بهم قبيًحا لكان الزحام شكوى يف صادقني النازيون كان ولو
أن للعالم يحق الذي الوحيد الحق يعتربوه وأن ُمعاِرض، فيه يعارضهم ال مرشوًعا ا حقٍّ
والصيحة فكيف غريه. يف العالم يفكر وال يفكرون ال الذي الوحيد الحل أو إليه، يلتفت
بالضيق يشعرون بل السكان كثرة من يق بالضِّ يشعرون ال وهم وكيف كاذبة؟ رأينا كما

املزيد؟ إىل واحتياجهم قلتهم من
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املستعمرات

السلع ترصيف أو السكان، ترصيف وهي: التالية لألغراض فرتاد املستعمرات أما
الحربية. والخطط العسكرية املآرب أو الخامات، جلب أو واملصنوعات،

سيما وال فيه، جميًعا املستعمرات غناء قلة رأينا فقد السكان ترصيف فأما
أفريقية غري البيض لسكنى يصلح ما منها يكن لم التي القديمة األملانية املستعمرات

الغربية. الجنوبية
يسكن ألًفا عرشين يتجاوزوا لم أملانيا أهل من األملانية املستعمرات إىل رحل من فكل

وإنجلرتا. فرنسا عاصمتي يف قدمنا كما مثلهم
أو نازية مستعمرات أمريكا من الجنوبية األقاليم وال املتحدة الواليات وليست
فيها يعيشون األملانيني من ماليني لعدة اتسعت قد ولكنها أوروبية، لدولة مستعمرات

املستعمرات. أحسن يف املعيشة بها يستبدلون ال حال عىل
يستنفذون األفريقيني الهمج أن عاقل يعقل فال واملصنوعات السلع ترصيف وأما

الحديثة. الحروب من واحد يوم نفقات يساوي ما واملصنوعات السلع من
من قليل غري أملانيا بها تطالب كانت التي املستعمرات يف منها فليس الخامات وأما
نفسها األملانية اإلحصاءات دلت وقد الغذاء. ومادة األطعمة من ونزر والنحاس املطاط
يف نصًفا يتجاوز لم أملانيا إىل املستعمرات من الواردات بلغته الذي األقىص الحد أن عىل

وارداتها. جملة من املائة
أو باألرقام، املحصورة الحقائق هذه لتوضيح واحدة بمستعمرة املثل ولنرضب

باملستعمرات. املطالبة دعوى وراء النازيون يخفيها التي النيات دخائل لتوضيح
منهم األوروبيني: البيض من وثمانون وواحد مائتان يسكنها الكامرون فمستعمرة
وأربعون وأربعة موظفون، معظمهم بريطانيٍّا وستون وواحد أملانيٍّا، وسبعون وستة مائة

ومبرشون. قسس معظمهم أخرى أجناس من
يعيشون كانوا الذين األملان فاشرتاها (١٩٢٥) للمبيع الكامرون مزارع عرضت وقد
وواردة صادرة تجارتها أيديهم تنحرصيف أن وأوشكت املاضية، الحرب قبل املستعمرة يف

.١٩٣٧ سنة إحصاء يف جاء كما
تساوي صادرات جملة من إنجليزيٍّا جنيًها ٤١٩٩٤٦ قيمته ما األملان فأصدر

جنيه. ٣٣٧٠٠ عن الربيطانية الجزر إىل الصادرات قيمة تِزد ولم جنيًها. ٥٢٦٥٥٤
تساوي واردات جملة من جنيًها ١٥٦٧٧١ قيمته ما بالدهم من األملان واستورد

جنيهات. ٣٩٢١٠ عن الربيطانية الجزر من الواردات تزد ولم جنيًها. ٣٢٨٨٤٣
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خامات من جزءًا ثالثني من جزءًا تبلغ َقلََّما جميًعا املستعمرات خامات أن ننس وال
العالم يف تتجر سوًقا تقتحم أو منافًسا تكره أن من أصغر كثرية أمًما وإن الحرة، البالد
كندا تملك ال املتحدة الواليات وإن وسويرسة، والنرويج كالسويد مستعمرات لها وليس
األموال رءوس وإن اإلنجليزية، الصادرات أضعاف ثالثة إليها تصدر هذا مع ولكنها

العظمى. لربيطانيا التابعة البالد جميع يف نظائرها من أكرب األرجنتني يف الربيطانية
مسألة أطواء يف النازيون يواريها التي النيات خفايا من املتوجسون فالساسة
والرتصد العسكري العدوان هو إذن املطلوب الغرض أن أيقنوا إذا معذورون املستعمرات

والغارات. للحروب
ومواقع القديمة األملانية املستعمرات مواقع عىل نظرة يلقي أن القارئ وَحْسُب
املحيط مسالك إيصاد من أسهل فليس أخطارها؛ من العالم يهدد ما ليعلم حلفائها
تلك يف واأللغام الغواصات مكامن يملك من عىل األحمر والبحر الهندي واملحيط األطليس
يف الشواطئ وبعض األفريقية، الشواطئ جميع عىل الطريان مراكز يملك أو املستعمرات،

يليه. وما الهادئ املحيط
جوف يف أو النيل منابع يف سواء ِتها بُرمَّ األفريقية القارة تهديد من أسهل وليس
التي األفريقية للقبائل وثبت النازية، األيدي إىل املستعمرات هذه أعيدت إذا الصحراء
كل يأخذون وأنهم الغالبون هم النازيني أن عداها بما بالها تشغل وال املحسوسات تفهم

يريدون. ما
يقول الذي ومن النازيني. تهديد بأرسه العالم يف أو أفريقية يف أحد يأمن ال عندئٍذ
مصائر عىل يؤتمن ال ذلك يقول الذي التهديد! عىل قادرون وهم يهددون ال النازيني إن

شعوب.
يطالبون إنهم يقولون إذ النازيون يزعم ما تفنيد يف الوقت نضيع أن العبث ومن
عقوبة مستعمراتهم تضيع وأن الحرب جريمة إليهم تُْعَزى أن يأنفون ألنهم باملستعمرات
ويؤلِّهونها بها يتعبَّدون وهم الحرب من يخجلون النازيني كأن الجريمة، تلك عىل لهم
«كفاحه» كتب يوم القصة هذه ينىس هتلر كان كأنما أو يكتبون، ما جميع يف ويقدِّسونها
النمسا فتح كأن أو الحماقات، أسخف من املستعمرات سبيل يف املخاطرة إن فيه وقال
كأنَّ أو األفريقية، املجاهل عىل أملانيا سيطرة املعنى هذا يف يعدل ال أوروبية بالد وهي
التي املستعمرات تضريها كما يضريها ال األملانية املستعمرات بعض عىل اليابان استيالء

اآلريني!) أشباه أو (اآلريني األوروبيني أيدي يف
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بها يغررون حني ا حقٍّ يقصدونها الساسة أن أحد يصدق وال تقال ٌت تَِعالَّ فهذه
املجازفة هذه عىل ويرصون أجلها من العالم بخراب يجازفون أنهم أو الشعوب، جماهري
كل من وأقبح أشد فيه بالصدق َوْصَمتُُهم لكانت ذلك يف صدقوا ولو سنني، بعد سنينًا

األعداء. ألد عليهم يفرتيها وصمة

دانزيج

ما فكل — اللسان بأقوال أخذنا إذا املبارش الحرب سبب وهي — دانزيج مسألة أما
عدا ما ينسون ثم األوىل. حكومتها إىل تعود أن ويجب أملانيَّة كانت أنها النازيون يذكره

والبعيدة. القريبة والتواريخ واملصالح الدعاوى من ذلك
الثامن القرن أواخر إىل عرش الخامس القرن منتصف من لبثت أنها مثًال ينسون
نابليون هزيمة بعد بروسيا إىل ْت ُضمَّ وأنها البولونية، السيادة ظل يف حرة مدينة عرش
أملانيا حياة ولكن دانزيج عىل تتوقف بولونيا حياة وأن أهلهما، مشيئة خالف عىل األول
قديم من األملان الساسة عرفها حقيقة وهي العزلة، كل عنها ُعزلت ولو عليها تتوقف ال
عىل القابض «إن قال: حني تعبري أحسن الثاني فردريك بروسيا ملك عنها وعربَّ الزمن
فرسوفيا.» عرش عىل الجالس البولوني امللك من بولونيا يف أقوى لهو الفستوال نهر َمَصبِّ
املعاهدات قررته الذي الحديث نظامها يف ضعيفة دانزيج عىل أملانيا سيطرة تكن ولم
ومعظم أمامه املسئولة وللحكومة الشيوخ ملجلس فيها األمر كان فقد املاضية؛ الحرب بعد
صادراتها لضمان الكايف القسط إال فيها األمر من لبولونيا يكن ولم أملانيون، أعضائهما
املدينة حاكم تندب التي األمم لعصبة الوالية بل عليها، لها والية ال ثم وبريدها، ووارداتها

بأحوالها. العلم يف إليه وترجع
املشهور البولوني املجاز يف األملانية للمواصالت بولونيا تعرَّضت أن قط يحدث ولم
ذلك يف الشعب استفتاء النازيون يطلب ولم بالدها، إىل تحمل قد التي املهربات ملراقبة إال
االستفتاء يجري ثم سنة يحكموه أن رشيطة عىل إال يحكمه فيمن رأيه ملعرفة املجاز
جالء ليضمنوا املعهود النازي الحكم يف سنة إىل يحتاجون أنهم ذلك ومعنى املطلوب!
هذه يضمنون ال ثم … النازيني من يُخضعهم من واستدعاء البولونيني من املجاز يف من
املجاز يف مقيم كل يكون وأن االستفتاء، ساعة أيديهم يف الحكم يكون أن إال النتيجة

يفيد. ال إياها اختياره أن بعينه يرى وهو بولونيا، اختار إذا سيصيبه ما عارًفا
القصيد. بيت هي «دانزيج» فليست
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تجد فال الوسطى، أوروبا أمم من يجاورها ومن بولونيا خنق هو القصيد بيت إنما
الشمال ففي الجنوب؛ أو الشمال من األملانية األرض غري يف لتجارتها منفذًا البالد تلك
بإذن إال يشء منها يخرج أو البالد تلك إىل يدخل ولن النمسا، الجنوب ويف دانزيج

النازيني!
الرشقية أوروبا فمصري االستعباد هذا للنازيني الوسطى أوروبا استُعبدت ومتى
خطة يف تجتمع خطط فهي معروف، كذلك النازية الخطط ومصري معروف، وراءها وما

طريق. يف لهم يقف أو بجوار، لهم يُبتىل من كل استعباد وهي واحدة،
قارسة؛ غري رضورة وال قارسة رضورة الحرب تكن لم جميعه هذا من الرغم وعىل
املفاوضة حلول يقرتحون وهم تَِعبُوا وأمريكا أوروبا يف األمم ساسة من السالم أنصار ألن
قبوله يف كان ولو النازيون يريده ما قبول هو الوحيد الحل إن لهم فقيل والتوفيق،

الفناء.
قلما الذي باطنها عىل يأخذها أو ظاهرها، عىل النازية املطالب يأخذ أن شاء وملن

حجاب. يسرته
إال أجلها من الحرب عىل املقدم يكون وال الحرب إىل تُلجئ ال ظاهرها عىل فهي

رضورة. لغري العالم وسالم أمته بسالم يجازف مجرًما
األقوياء من فيه من وتهديد العالم عىل للسيطرة حثيث سعي باطنها عىل وهي

السيطرة؟ هذه من بد ال فهل السواء. عىل والضعفاء
عنها؟ محيد ال التي طريقها الحرب وهل

باالنتصار؟ انتهت لو حتى العالم عىل السيطرة طريق هي هل
مناص ال وسيلة الحرب فهل منها محيص ال غاية العالم عىل السيطرة أن نفرض

مضمونة؟ وسيلة هي وهل منها؟
يف يدخل ال هذا أكل تفشل؟ ولم وطالت امتدت لو وماذا الحرب؟ فشلت لو وماذا

الحساب؟ يخطئ وال يحسب كله هذا عىل يهجم الذي السيايس إن يقال ثم الحساب
ألن يسوس؛ أن يعرف ال السياسة هذه غري سياسة له يعرف ال الذي الرجل إن
تحتاج ال كانت إذا أما الرشور، هذه اجتناب إىل الحتياجها السياسة إىل تحتاج إنما األمم

والسواس! السياسة عن أغناها فما اجتنابها إىل
فعل، ما فبئس الوبيل املورد هذا ورود إىل اضطرته قد هتلر سياسة كانت وإذا

السياسة. من نصيبه وساء
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عن ويُعرض الحرب يخوض أن يبايل ال ثم والسلم الحرب يملك مختاًرا كان إذا أما
مجتمعات. وهوس وإجرام خطل املصيبة أعظم، فاملصيبة السلم

أملانية خلة

األملانية، األمة يف النازيني وجماعة لهتلر النجاح هيَّأَت التي األسباب من طرًفا ذكرنا
لوال بلغه الذي النجاح لبلوغه تكفي ال وقوتها كثرتها عىل األسباب هذه أن اآلن فنضيف
تفتح األملانية األمة يف راسخة خلة به ونعني جميًعا، بها املحيط الشامل األكرب السبب

الهتلرية. الدعوة قبيل من التي الدعوات لقبول وأذهانها آذانها
هذه كانت لو أمته تطويع يف النجاح ذلك لينجح يكن لم هتلر أن اعتقادنا ففي
والشعراء األدباء فطاحل من فيها نبغ بمن العظيمة األملانية األمة ألن األملانيني؛ غري األمة
مصابة لعلها بل يشء، كل يف العظيمة باألمة ليست واملخرتعني والعلماء والفالسفة
الرتبية يف قصورها وهو األفذاذ، النوابغ عدد يف دونها أمم منه سلَّمت شديد بقصور

بالحرية. إيمانها وضعف السياسية
العبقريني؛ وإنجاب األفذاذ نبوغ غري يشء إىل تحتاج السياسية الرتبية أن يخفى وال
خطوة فيها ينتقل وعنارصه، طبقاته بجميع الشعب بنية يف متسلسلة مرانة مسألة ألنها
وتأليفه؛ تركيبه يف الفعالة والحوادث العميل بالتدريب درجة، بعد ودرجة خطوة بعد
باألقوال التعوُّد يجيء وال تعودها، إذا إال العادة مبلغ السياسية الرتبية منه تبلغ فال

يوجدون؟ ال وهم فكيف والواعظون، القائلون ُوجد وإن والعظات،
وبعضها قديم بعضها تاريخية أصول إىل السياسية تربيتهم يف األملان قصور ويرجع

الحديث. العرص من قريب أو حديث
وإذا العمار، وآداب االستقرار تعرف ال غازية قبائل كانوا الغابرة العصور ففي
يف فيقاتل والزراعة؛ للرعي وسنة للقتال سنة بالتناوب تستقر فإنما االستقرار إىل لجأت
إىل والرعاة الزارعون يذهب ثم السابقة، السنة يف ويرعون يزرعون كانوا من السنة هذه
حالتهم يف قيرص يوليوس وصفهم وقد شهور. بضعة بالسلم عهدهم يطل وملا القتال
والجبن اللبن عىل يعيشون مما أكثر يعيشون ألنهم الزراعة يبالون َقلما «إنهم فقال: تلك
وقال: «… غريه وبني بينه ما تفصل حدود وال يملكها أرض منهم لرجل وليس واللحوم،
الشجاعة عىل عندهم دليًال حولها من الديار تُقفر أن الدولة رشف من يحسبون «إنهم
فيها عيب ال اللصوصية «وإن «… منهم االقرتاب عىل يجرسون فال جريانهم تقيص التي
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إىل اإلخالد ومنع الناشئة لتدريب نافعة حسبوها ربما بل ديارهم، عن بعيًدا قورفت إذا
والراحة.» الكسل

نبالئهم من كثري تطوع واسرتاحوا هدأوا إذا «إنهم فقال: تاسيتوس املؤرخ ووصفهم
العدوان بغري يقدرون ال وإنهم الغارات، من غارة تشن التي القبائل صفوف يف للقتال
رؤسائهم كرم عىل األتباع هؤالء ويعتمد الكثرية، وحاشيتهم أتباعهم يُموِّنوا أن والحرب
الغليظ الطعام مآدب غري أجًرا ينالون وال رماح، من يُشهرون أو خيل من يركبون فيما
تقنعهم أن السهل من وليس الرؤساء، أولئك فخر والغنيمة فالحرب بالقليل؛ يكن لم وإن
أن عندهم الوهن دالئل من بل واملبارزة، بالهجوم تقنعهم كما الغلة وانتظار بالحرث
جان املؤرخ ووصفهم «… امُلراق بالدم أخذه عىل قادر أنت ما الجبني بعرق تطلب
إىل أبًدا يجنح جشع شعب «إنهم فقال: عرش الرابع القرن أواخر يف Forissart فرواسات
قاسية.» سيئة ألرساهم ومعاملتهم َغلبوا، إذا عندهم رحمة ال واالعتداء، والتهديد العنف
أن بيد والهمجية، البداوة حالة عىل وهي األمم من كثري يف شائعة كانت َخلة وهذه
والشورى املسئول الحكم حالة إىل ينتقلوا ولم تشبهها حالة إىل منها انتقلوا قد األملان
البداوة همجية من فخرجوا رحلة، بعد رحلة األخرى األمم بعض انتقل كما الدستورية
اآلمر عالقة غري واملحكوم الحاكم بني عالقة يعرف ال الذي اإلقطاع نظام إىل األوىل
عالقة أو باملقهور، القاهر عالقة غري والوالية الوالية بني عالقة يعرف وال باملأمور،

واالنتقام. والرتبص الحرب
واألرحام، الوشائج وانقطعت الحروب نشبت كلما وتتكاثر تتعدَّد والياتهم وكانت
جريانها خيفة يوًما السالح تضع ال والية ثالثمائة عىل الوسطى القرون نهاية يف فزادت
الغرب إىل الرشق من أوروبا تشق كانت التي الجارفة الجيوش خيفة أو جنسها وأبناء
موقع فإن الشمال. إىل الجنوب من أو الجنوب إىل الشمال من أو الرشق إىل الغرب من أو
أبًدا متوثِّبني وجعلهم ُمِغرٍي لكل عرضة تركهم أوروبا قارة من الوسطى الرقعة يف األملان
فيها رأي ال حرب ساحة يف فعاشوا املستضعفني، أو الغافلني من حولهم من عىل لإلغارة
للغالب املغلوب كعهد إال ووالية والية بني فيها عهد وال املطيع، الجندي كرأي إال للرعية

للمغلوب. الغالب أو
مائة عن والياتهم تنقص فلم السبعني، حرب قبل ما إىل الحالة هذه عىل وظلوا
ما إىل بالقياس الوحدة تشبه عالقة يف انتظموا ثم الفرنسية، الثورة أيام يف وسبعني
الزعامات، رش هي زعامة يف وقعوا حظهم لسوء ولكنهم والرصاع، التفرُّق من عليه كانوا
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ووفرة العدد وفرة غري اإلمارات سائر عىل َمِزيَّة لها تكن لم إلمارة الدولة زمام فسلموا
واملروءة. األدب من نصيبًا وأقلها حضارة الجرمانية القبائل آخر بروسيا وهي السالح،
ومعامالت الشورى سبيل يف «التطور» وبني بينهم ما وباعدت ُسنَِّتها عىل بهم فسارت
وجهة هي واحدة» نظر «وجهة إال يعقلون ال سياستهم يف وتركتهم واملودة، السلم
ألن الرعية أفراد من لفرد املعارضة حق يعرفون وال امُلطاع، السيد بها يأمر التي النظر

وقتال. عداء منها املعارضة ألن األجنبية الدول من لدولة وال عصيان، منه املعارضة
الفواصل قليلة واحدة دولة منها خرجوا التي املاضية الحرب بعد ما إىل كذلك ولبثوا
الغارة وأدب املعسكر نظام إىل انكَفئوا حتى سنوات عرش عليهم تنقض فلم والحدود.

واالغتيال.
وال خارجية أو داخلية سياسة يف األمة لرأي فيها محل ال كهذه تربية بني واِزْن
عىل فرضتها التي السياسية الرتبية وبني العدوان، أو الطاعة غري عليها يرتبى ملن أدب

التاريخ. ووقائع الجغرافية مواقع األملان خصوم
قريرة. مستقرة جزيرة أبناء مثًال فاإلنجليز

ونشأت العسكرية طغيان فيهم بطل هنا ومن تجار؛ لهذا وهم آمنون، لهذا فهم
والعطاء. واألخذ والتفاهم الشورى خالئق فيهم

ومن الثقة ومن السمعة من لهم مناص فال ويشرتون، يبيعون ولكنهم أقوياء وهم
وإن — يستغني ولن ورشيكه، عميله يريض أن قوته تنسيه لن التاجر إذ اإلرضاء؛

والقبول. التفاهم عن — استغنى
تناقض عىل القريبة الحوادث وأسباب الحارضة الحرب أرسار عن شئت ما وقل
يأنفون جعلتهم التي هي القديمة األملان تربية أن فيه شك ال فمما والتعليالت، الروايات
مائدة إىل غريها مع أو بولونيا مع يجلسوا أن ويستكربون الصغرية، األمم مفاوضة من
الذي العسكري نظرة املفاوضة إىل ينظرون ألنهم اآلراء؛ وتبادل املشكالت لفض واحدة
أن فيه شك ال ومما يمليها. ملن الخضوع أو الرشوط إلمالء إال املفاوضة يعرف ال
يروا أن وعوَّدتهم والصغري، الكبري يفاوضون جعلتهم التي هي القديمة اإلنجليز تربية

والعطاء. األخذ مجال يف الشاري عىل البائع وحق البائع عىل الشاري حق ملفاوضهم
اآلريني، وغري اآلريون منهم سواء األملان األدباء لكبار معلومة األملانية الَخلة تلك

يقول: «جيتى» الكبري فأديبهم

50



وشكاياتها أملانيا مطالب

من منزلة إىل ْوا يرتقَّ أن قبل تنرصم أخرى قرون بضعة وطننا أبناء أمام إن
بعيد. عهد منذ برابرة كانوا إنهم يقولون الناس تجعل الحضارة

فكونوا أمة، تصبحوا أن عليكم عزيز الجرمان، «أيها يقول: جيتى زميل وشيلر
ميسور.» فذلك رجاًال

مرة يفور الوديع املسيحية رمز يتبدَّد «يوم يقول: الغنائيني شعرائهم أشعر وهيني
األرباب وتهب الشمال، شعراء به التغني يف يطنب الذي األقدمني الغزاة جنون أخرى
معها ويهب عام، ألف غبار أهدابها عن نافضًة املهجورة اآلكام يف مراقدها من الصخرية
املسيحي؛ اإلله محاريب عىل بها ليهوي الهائلة مطرقته يحمل ثور والربق الرعد إله
ويومئٍذ كله، العالم تاريخ يف قط مثيل لها يسمع لم الضوضاء من جهنُم تسمع يومئٍذ
يف ميتًا النرس لتسقطن يومئٍذ الصيحة وأن مداه، إىل تمادى قد الجرماني الرعد أن تعلم
ولتشهدن كهوفها، يف فتختبئ األفريقية أقىصاآلجام يف الناكصة األسود ولتسمعنها عاله،
وليتطلعن وغرام، غزل موقف عنده الفرنسية الثورة تحسب مشهًدا املوعد ذلك يف أملانيا
ساحة يف الجنوني العراك هذا مشهد إىل لينظر الرصاع عرينة ساللم عىل كأنه العالم

«… أملانيا
كذاب شاعر نبوءة لقالوا اليوم قالها ولو األيام، فصدقته سنة مائة قبل هيني قالها

إرسائيل! ساللة من
غور بال ألنهم غورهم يُسرب ال كالنساء، «الجرمان يقول: عندهم القوة نبي ونيتشه
العمق يسمى ما ا أمَّ عينه. السبب لهذا ضحل إنهم عنهم يقال فال هناك، ما كل وهذا …
تقف أن تأبى أمة بمثابة هو أو لنفسه، املرء إخالص يف نقص لبابه يف فهو أملانيا يف
متفًقا رمًزا الجرمانية كلمة نضع أن يحسن أال والرصاحة، الوضوح موقف طبيعتها من

النفسية؟» اآلفة هذه عىل للداللة عليه
وتنىس التفاصيل تتقن التي األمة هذه أمور يف للنظر شديًدا أمًلا جيتى ألم وطاملا

زرية». أمة هي وتبدو أجالء أفراد فيها «يبدو والتي الشمول
املعقول؛ القياس عىل الخروج وال الشذوذ من يَُعدُّ ال الحظه الذي االختالف أن إال
يف املقتدرون األفراد ينشأ أن فيجوز تتناقضان، ال والطبع العقل وقوة الرببرية ألن
الصفات وتهبط الفردية الصفات تعلو وأن الحضارة، أوج يف ينشأون كما البداوة غمرة
تتقدم وأن االستبداد، حكم عىل األمة تصمد أن فهما املستغربان النقيضان أما القومية.
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الحكم تبعات ترصيف يف تواتيها التي الحرية وخالئق السياسية الرتبية أطوار يف
األملان. تربية يف القصور جانب هو وهذا ومشاركاته،

أبواب يف العالم أفادوا ما كثرة عىل األملان أن تقدم بعدما تُستغرب ال التي املشاهدات ومن
فال الدستورية؛ واألصول السيايس العلم باب يف شيئًا يفيدوه لم والصناعة والفن العلم
كتابات يف هم وال امليدان، وأنظمة العسكرية القيادة وراء تقدموا الشعبية أطوارهم يف هم
به ساهموا ما وغاية الباب، هذا يف التفكري من َقيٍِّم بقسط ساهموا ودارسيهم فقهائهم
بالكفر أشبه مخالفتها وجعلوا الحاصلة» «القوة أساس عىل وأقاموها الدولة قدسوا أنهم

القانون. يعاقبها التي بالجريمة منها والشيطنة
وصورة التاريخ وخالصة الحق مساك هي هيجل الكبري فيلسوفهم عند فالدولة
املتصوفة. عرف يف الغيب بعالم الدولة تلحق نعوت من ذلك شاكل وما … اإللهية املشيئة
Volksgeist القومي الروح لُباب أو العنرص» «رس هو فقهائهم عند والقانون
كانت فبينما والقاعدة؛ املبدأ يف ولو األقوام جميع يعم الذي املطلق بالعدل هو وليس
املنطق ورشيعة األمم قانون تطبق فيها الغنائم محاكم أن املاضية الحرب يف تعلن الدول
الدولة من تستمدها التي األملانية الرشيعة إال تطبق ال أنها تعلن أملانيا كانت اإلنساني،
املصلحة أسباب عىل األمم لعصبة اعتزالها تبني املختلفة الشعوب كانت وبينما األملانية،
سببًا بذلك يخلطون األملان كان املنظورة، بالوقائع واالصطدام اإلخفاق خشية عىل أو
مجموعة ألنها األمم عصبة اجتماع يف َعدل فال والقوم، العنرص فكرة عىل يقوم فلسفيٍّا
تقوم أن العدل وإنما والسود، والسمر والصفر البيض وسالالت واملغرب املرشق أجناس
وامَلُسودين السادة بني بالتفاوت تعرتف وأن متقاربات، أجناس أو واحد جنس عىل
يقدر ملن الظلم بجواز اعرتاًفا فتجعله العدل معنى تبطل أن أي … والضعفاء واألقوياء
العدل هو الظلم إن قولك بني الفرق أبعد وما إال. ليس عنه يعجز من عىل وتحريمه عليه
رياضة من بد وال التحقيق، متعذِّر ولكنه محبوب مطلوب العدل إن وقولِك واإلنصاف

عليه. الطباع
وغري آريني إىل فينقسمون األملان الرعايا عىل يرسي الشعوب أقدار بني التفاوت وهذا
Gross Ahnenass العراقة جواز يحملون اآلرية يف عريقني إىل اآلريون وينقسم آريني
إال يحملون وال واحد جد من أكثر فيها النسب من يثبتون ال اآلرية يف وُمحَدثني
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جماعاته يف وال الحزب يف باالنتظام لهم يسمح ال وهو Ahnenspiegel املحدثني جواز
املختارة.4

بلغت قد العاملني عىل أنفسهم تفضيل يف األملان حذلقة أن يخالون أناس وكان
من يدَّخرون بالنازيني فإذا السبعني، وحرب بسمارك لعهد التالية الفرتة خالل قصاراها

بال. عىل يخطر يكن لم ما املعنى هذا
كال، … وكفى اآلدمية األقوام وسائر الجرمان القوم بني باقيًا باديًا التفاُوت فليس
هجينة، وفاكهة عريقة فاكهة وبني أجنبي وحيوان آري حيوان بني تفاُوت هناك بل
فمن الجنوب، تربة يف تنبت خسيسة وبذور الشمال تربة يف تنبت رفيعة بذور وبني
ُجبنه سببًا وحسبك آري، بحيوان ليس األرنب أن لدندورف5 الجنرال يقول كما املحقق
مالمحه يف شبهة ال الذي الحيوان أما الضيف. بحفاوة يحظى مهاجر أنه وحماداه األليم،

غربة. دار يف أملاني ذلك أجل من وهو األسد، فهو الجرمانية
ووظائف الجسد تركيب يف تفاوٌت األخرى والسالالت اآلرية الساللة بني التفاوت بل

البرشية. العرتة وخصائص األعضاء
الحيوان، خراطيم ومنظرها ضيقها يف تشبه عليا وفكوك أسنان لهم اآلريني «فغري
األجناس خالف عىل مقفل والفم الطعام بمضغ تسمح الشمال أهل بني الفكني وحركة
فضائل هذا عدا الشمايل وللفم العجماوات. كأصوات أصوات ملضغها تُسمع التي األخرى
يُغري القاني املتوهج لونه فإن الشعور؛ بإثارة األحمر اللون كامتياز بها يمتاز شتى
الشماليني غري أما للتقبيل. تركيبه يف صالح مركَّب هذا أجل من الشماليني وفم بالقبالت،
التعبري وعىل الشهوة عىل املنخرين وبفتحات بذلك ينمون غالظها الشفاه عراض فهم
وهم الراضية، املتعة يف باالنغماس تنبئ التي االرتشاف حركة وعىل املضطغن الهازئ
الذين الشمال أهل حديث يف يُرى ال مما واألرجل األيدي بمساعدة التحدُّث يف يفرطون
الكاعب النهد ذلك الشمالية املرأة غري يف تبرص ولن الجيوب. يف وأيديهم أحيانًا يتكلمون
غري إن القول وخالصة الجنبني. إىل بذراعيها تلقي حني للنظر يربز الذي املستدير املكني
فوق فصيلة من الحيوان وطبقة الشمايل اإلنسان طبقة بني مرتبة يف ينزلون الشماليني
اإلنسانية، بالصفات الحيوانية الصفات يقابلون بأنايس هم فليسوا العليا؛ القردة فصائل

.Firedreick Roetter رويرت فردريش الدكتور األملاني الفقيه ملؤلفه والقوة الحق كتاب 4

الجرمانية. القوة منبع من أي Am Qelle Deutscher Kraft يف 5

53



امليزان يف هتلر

ما سائل: سأل وإذا … برش شبه يسموا أن بهم أحرى الطريق يف وسطى حلقة ولكنهم
من يتناسلون وال الشماليني من يتناسلون القردة إىل رحًما أقرب وهم الشماليني غري بال

يتناسلون.»6 ال القردة وفصائل أنهم عىل بعُد يقم لم الدليل أن فالجواب القردة؟
به يعملون أنهم املهم بل اليقني، إيمان الهراء بهذا النازيون يؤمن أن املهم وليس
مسلوب فهو كهذا هراءً يصدق أن باملرء: أقبح أيهما الحق وايم ندري وال املؤمنني. عمل
محتال. خادع فهو به يصدق وال يدَّعيه أن أو السياسة، ومسائل األقوام شئون يف التمييز

وجوبلز هتلر أرضاب يعلوها أن بعجيب ليس ظهرت حيثما الدعوات هذه فيها تروج أمة
وليس واألزمات، الحوادث تيار بهم واندفع املصادفات أيَّدتهم متى وجورينج وهيس
صفوة هؤالء أن فتصدق أعينها عىل تكذب وهي عقولها عىل األمة تلك تكذب أن بعجيب
زعمهم يف الشمايل فالرجل الشمال. ألبناء يزعمونها التي الشمائل نقيض عىل وهم اآلريني
جنوبي أنثوي وهتلر «… وسيم رشيق الرجولة ُ بنَيِّ الطول فارع املنظر رائع «أصهب
من أسمر وهيس والقامة، الوجه ممسوخ دميم أعرج وجوبلز مَلرآه، روعة ال السحنة
بما لألملان يهتفون ولكنهم … فرنسية جدته بدين ضخم وجورينح اإلسكندرية، مواليد

العيون! كذبتهم ولو مصدَّقون فهم يعجبهم
األملان إىل وأعاد املعجزة» «صنع أنه هتلر من األوروبيني الكتاب بعض أكرب لقد

واالنحالل. الِذلَّة عىل شارفوا وقد بأنفسهم الثقة
باآلخرين؟ االستخفاف رسالة أو بالنفس الثقة برسالة قومه هتلر جاء فهل

واإلذعان التسليم عىل حياته يبني وال الحرية يف حقوقه يلغي ال بنفسه الواثق إن
لواثق! إنه يقسم وأنه واثق أنه والشواهق األبراج عىل يصيح وال

االعتداء وليس رأيه، تمييز عىل له قدرة وال بنفسه له ثقة ال من ذلك يفعل إنما كال،
يدرون وال الحقوق يعرفون ال من صفات من ولكنه الواثقني، صفات من اآلخرين عىل

الحرمات. معنى
يف الصعوبة بل تعليمها، يف صعوبة ال معلومة خالئق قومه شبان علَّم قد وهتلر

القطعان. وخالئق الهمجية نوازع من ألنها وتبديلها اقتالعها

فرباير ٦ يف الناشيون مجلة اقتباس جوش، هرمان تأليف األجناس، لبحث الحديثة األصول كتاب 6

.The New Bases of Racisl Research by Hermann Gauch .١٩٣٥
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وموسوليني. ودالدييه شامربلني مع هتلر

صفوًفا الشوارع يف واخرجوا تحبونها، التي والشارات الكساوى البسوا لهم قال
الديمقراطيني وارضبوا الشيوعيني وارضبوا اليهود وارضبوا دون، وتتوعَّ تزعقون صفوًفا
فرائسكم وعىل والفخار املجد ولكم ارضبوا ارضبوا ارضبوا … املخالفني النازيني وارضبوا

والعار. املسبة
بالرش ويعيبونه يديه ويقيدون يرضب من يعاقبون قرن مائة آدم أبناء عاش ولقد

والتأنيب. العقاب فيه يهون مغريًا الرضب يزال وال والرذيلة،
بوصمته عليه املعتدى ويبوء بفخره املعتدي يبوء رشًفا وجعله هتلر جاء فإذا
والرياضة باملشقة تُكتسب التي الكريمة الخليقة هي وأين املعجزة هي فأين ونكره

الزعماء؟ وهداية
واالنحدار النكسة هي وتلك التيار، وجه يف وقوًفا وليس التيار مع اندفاع هذا
ملحة وال العظمة من مسحة الرخيصة الزعامة هذه يف وما واالقتدار، الوثبة هي وليست

االبتكار. من
أخرى! ناحية من اآلخرين وجود وألغوا ناحية من وجودهم ألغوا
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الربيطاني. السفري وهندرسون شامربلن مع هتلر

العدوان بشهوة املكبوحة نفوسهم أشبعوا ثم األحرار عىل العالية حريتهم كبحوا
يعتدون من وحرمات بحرماتهم غادرين الصفقتني، يف خارسين فكانوا الناس. حرية عىل

تعليم. إىل حاجة يف الصنيع هذا كان إن التعليم وبئس عليهم.
وإنما غريه، حقوق يهدر وال حقوقه يهدر فال الكرامة املرء تعلِّم أن املعجزة إنما
اآلخرون يتعرض أن «يسوءه من زغلول سعد عن كتابنا يف قلنا كما الكريم الرجل
كان حيث الذل ويعاف الغضاضة، لتلك هو يتعرض أن يسوءه كما مهينة لغضاضة
الذميمة؛ والغطرسة املحمودة الكرامة بني الفرق هو وذلك كربيائه، يف يمسسه لم ولو
إنسان، كرامة عىل تغار وال اآلخرين إذالل إىل تسرتيح التي هي الذميمة الغطرسة فإن
عليها اعتدوا ألنهم الناس تلوم وال بباطل، والكربياء بحق الكربياء بني تميز ال التي وهي
ولهذا صواب؛ وعىل صادقة كانت ولو كرامة ألنفسهم عرفوا ألنهم تلومهم بل مبطلني
لكرامته انتصاًرا إال الكريم يزداد وال سواه، من القوة تصدمه حني املتغطرس يستخذي

عليه». يتطاول من يمسها حني
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تستمدها كما الصفات رفيع من قوتها تستمد ال مراميها شتى يف هتلر «معجزات» وهكذا
واالنسياق، االتباع عىل تعتمد كما االقتحام عىل تعتمد وال والشهوات، الغرائز وضيع من
تركبها بل الظروف تروض وال واالستغالل، باملداورة تروعك كما بالبطولة تروعك وال
كان حيث يظل بل األعلني النوادر مرتبة إىل منها بواحدة يرتفع وال ذلول، ريضة وهي

املصادفات. وأبناء األواسط زمرة يف
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الثالث الفصل

نفسهتلر

له تهيأ ما لهتلر هيَّأت التي «الظروف» بيان إىل السابق الفصل يف الكالم معظم رصفنا
هو وما حقه هو ما ونعلم الخارجية، وضجتها أعماله بني لنعزل قومه؛ يف النجاح من
ارتفع الذي املكان فضل من هو وما الكفاءة فضل من هو ما بني ونوازن الحوادث، حق
ونقيمه الصحيح مسلكه يف فنسلكه أعماله وأغوار أغواره سرب إىل ثمة من ونخلص إليه،

يقوم. أن ينبغي حيث
وهواه، تفكريه وبواعث وأخالقه طبائعه دراسة إىل الفصل هذا يف الكالم وسنرصف
الفصل يف سؤالنا كان وقد الطريق؟ هذا اختار ملاذا الفصل: هذا يف سؤالنا فيكون

الطريق؟ هذا له تمهد كيف السابق:
األجسام وطب العقول طب فيه واتَّصل النفس علم فيه شاع الذي العرص هذا ويف
الطبي الفحص موضع هو نفسه توضع أن دون النفوس يثري بما إنسان يشتهر أن يندر
واالستقامة الصحة من نصيبها ويتعرفوا أعماله داللة الباحثون ليتبني العقلية، والدراسة

والشذوذ. املرض من نصيبها أو
«شيزوفرينيا» يسمونها نفسية بآفة مصاب األطباء بعض رأي يف وهتلر
تنشأ آفة وهي الشخصية، بازدواج الدارج العرف يف عنه يُعربَّ ما أو Schizophrenia
يف يغلب نحو عىل الدرقية الغدة يف النشاط فرط ومن والحديثة القديمة الوراثة من
أفكارهن. عىل الحس وطغيان عندهن الشعور اهتياج يرجع وإليه املريضات، النساء

حني ويمرح يبكي ألنه املريضة األنوثة هذه عوارض من كثري هتلر عىل لوحظ وقد
بزاد يوًما يزودهم ال ثم أبًدا سامعيه شعور ويثري األشياء، ألتفه ويصخب ويغضب يشاء،
جسمه تركيب يف املرأة ويشبه واهتياج، سخط غري يف الهادئة والرَِّويَّة امُلقِنع الفكر من
ُطرَّتِِه بتصفيف عنايته مع أعضائه تكوين يف العضل وقلة ردفيه، وضخامة كتفيه لِضيق
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اللطيف، بالجنس اتصاله يف الرجولة دالئل من عليه يبدو ما وندرة أظافره، وتنميق
عىل به املحيطني بني والغرية الشحناء وإثارة باإليقاع وولعه كيده من يعهد ما وكثرة
يف ألم كل عىل الطويل صربه إىل وهذا بها، املحيطني بني املتبوعة املرأة تصنع ما نحو
الذراع ممدود ساعات خمس كوقوفه األنظار، بالتفاف واملتعة والزينة الظهور سبيل
يعهد وال النساء يف كثريًا يُعهد الصرب من نوع وهو إليه، وتومئ تَُحيِّيِه التي املواكب أمام

الرجال. يف
أفكاره تصدر كأنما وشعوره تفكريه يف يتناقض املزدوجة الشخصية وصاحب
شديد وحينًا الرأي سديد حينًا فهو مختلفني؛ شخصني من أو مصدرين من وأحاسيسه
أخرى وساعة ويرتدد يُحِجم وساعًة عنيد، رشس وتارة لنٌي وديٌع تارة وهو الخطل،
عالج يعالجها أن يلبث ال ثم املؤمن الحالم عالج األمور يعالج وقد ويتعسف، يهجم

امللموس. الواقع بغري يقنع ال الذي املتشكِّك
الهسترييا عن بحثًا الحارضة السنة أوائل يف Lancet الطبية املبضع مجلة ونرشت
وأعماله، هتلر نفس يف العوارض هذه وعالمات عوارضها الكاتب فيه عدَّد النفسية
واحدة يف يتعمق ال كان وإن الشواغل متعدد ذكي بالهسترييا املصاب املريض إن فقال
خياله يف الصور تجديد عىل قادر األهواء، مكامن إىل التسلُّل يف َلِبٌق باألرسار موَلع منها،
وإنه اللباب، إىل تنفذ ال وسطحية غريبة بروابط األفكار من الشتيت وربط وحدسه
حبه يف النفس جامح وإنه لُباناته، يُريض وال يوافقه ال ا عمَّ للتغايض بالفطرة مستعد
وما نفسه هو واحد محور عىل كلها خواطره تدور وميوله، أطواره يف متقلب وبغضه،
بما منهوًما الغرور. بدواعي متعلًقا الثناء إىل متشوًفا هذا أجل من ويفتأ حسه، به يتقزَّز
واإليماء حوله من إىل اإليحاء عىل قدرة ذلك عىل وتساعده األفكار، ويخلب األنظار يلفت
واإليماء، اإليحاء قدرة من َعُروا من ينالها َقلََّما حظوة بينهم فيحظى صحبه، إىل الباطني
بالجوع اإلحساس عن أحيانًا ويكل البالدة من برضب فيصاب الحس مراكز فيه وتتعطل

والثبات. والدُّءوب الجَلد هيئة يف للناس يلوح ما وهو والسهاد، والتعب
من أو هتلر كالم من عليها يدل بما الصفات هذه من صفة كل الكاتب ويشفع

التكوين. وزيغ الهستريي باملرض عليه فيحكم املشهورة، وحركاته املعروفة عاداته
Brinsteiner برنشتينر الدكتور وهو — السجن يف هتلر امتحن الذي الطبيب أما
النفسية حالته يف النظر «إن وقال: الجنون وبوادر العقيل املرض عنه نفى فقد —
األوىل، وحياته وتعليمه نشأته َجرَّاءِ من برضر يَُصْب لم أنه لنا أظهر سلوكه وطريقة
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حماقة إنه قيل وطاملا ١٩٢٣ سنة نوفمرب شهر من الثامن يف حاوله الذي االنقالب وأن
سمعت إذا ولكنك التفكري. ميزان واضطراب العقل اختالل إىل ُه َردُّ يسهل قد وجنون
رأيه زمام مالًكا كان بأنه الَجْزِم إىل انتهيت وتعليالته االنقالب بواعث نفسه هتلر من
احتمال مع التفكري الختالل فيها محل ال وأنه انتهائها، إىل بدايتها من الحركة تلك أثناء

«… والتعليل الباعث يف والخطأ النقص
يف األستاذ Max von Grober جروبر فون ماكس الدكتور الرأي هذا خالف وعىل
فيه بل شعوره، زمام يملك رجل عىل يدل ال وجهه تعبري إن يقول فإنه ميونيخ؛ جامعة

واهتياج. اضطراب عىل داللة
املجاذيب ومستشفى والعقاقري املباضع مدرسة غري أخرى مدرسة العقيل وللطب
ومذاهب فرويد مذهب عىل النفساني التحليل مدرسة وهي القديم، البيمارستان طراز عىل
ألنفسهم اختطوا أو أجزائها يف ناقشوه وإن الفكرة أساس منه اقتبسوا الذين تالميذه

جديدة. خطة ذلك بعد
أخالقه. ورسيرة عقله وتركيب هتلر مزاج يف كلماتها بل كلمتها أيًضا املدرسة فلهذه
لم أنه عليها يدل تكوينه يف ِلِعلٍَّة الجنسية الغرائز مكبوت رجل إنه يقول من فمنهم
والقسوة السطوة حب يف يرى َة ثَمَّ ِمن فهو بالنساء؛ مألوفة صلة له تُعرف ولم يتزوج

األليم. الكبت ذلك عن به س ينفِّ املكبوتة لغرائزه منَطَلًقا
فنشأ أبيه، من والشدة ه أُمِّ من التدليل أَِلَف مدلًال طفًال كان إنه يقول من ومنهم
الدنيا من ينتظر يزال وال املعارضة يطيق فال حينًا التدليل عليه يغلب األهواء، مضطرب
االمتعاض عليه ويغلب العادة، هذه من نهمته بإشباع مطالبة كأنها واملوافقة التمليق

وصباه. طفولته يف أصابه مما لنفسه والثأر واالنتقاض التمرد فيحب أخرى تارة
الباكر الشباب يف والترشد الفقر محنة أن عليه ويزيد وذاك هذا يقول من ومنهم
باملودة الثقة وضعف الظن سوء وعوََّدته ومحبة َرِحٍم من الناس وبني بينه ما قطعت
عالقاته وانحرصت بإخاء، وإخاء بعطف عطًفا األفراد ملبادلة صالح غري فأصبح والوفاء،
التي السياسية الحركات يف يحيا أن فإما والجماعات؛ الجماهري صورة يف اإلنسان ببني
الحركة طلب يف يستيئس أن وإما حياة! له فليست وإال والجماعات الجماهري عىل تقوم
تلك له تتسع ما وكل والشعور، للعطف متسع الفردية بيئته يف فليس وإال السياسية

والنضوب. والخيبة هو فإنما السياسة عن بمعزل الفردية البيئة
رجًال كان ألنه خاصة؛ أبيه جهة ومن والديه، من الوراثة إىل يرجع من ومنهم
هتلر أم وكانت بغريها. ويبني ينساها حتى أشهر تنقيض فال الزوجة له تموت مزواًجا
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هتلر وولدت األربعني، نحو يف وهو عرشة السابعة نحو يف وهي بها بنى زوجاته ثالثة
إنه وقيل فالج، برضبة مات وقد والخمسني. الثانية يف وهو والعرشين التاسعة يف وهي

حانة. يف الخمر يتعاطى وهو مات
— صباه أخبار بعض يف إفاضته عىل — هتلر أن النفسانيون هؤالء ويالحظ
يكتبه فيما السرية هذه إىل االرتياح عليه يبدو وال وأهله، أبيه عن اقتضابًا الكالم يقتضب
معلوم هو ما غري مجهول ِرسٌّ شك ال األمر ففي رفقائه؛ وخاصة لتابعيه به يتحدث أو

املوروثة. الصفات انحراف عىل للداللة الكفاية وفيه تقدم، ا ممَّ
كتابه يف الكالم تكرار وبني هتلر نشأة يف املجهول الرس هذا بني بعضهم ويربط
سبيل وال ويتساءلون زمانه، أبناء عىل امُلنَْصبِّ عذابها» و«سوط الرسية األمراض عن
هتلر عند الدماغ واهتياج الجنسية الغريزة اختالل يكون أن يجوز أال اليقني: إىل عندهم

األرسار؟ تلك من برس متَّصلني

رضورة ال األوروبية اللغات جميع يف مستفيضة كثرية والطبية النفسانية الدراسات هذه
سبيلها. يف يقال بما لإلملام بها استشهدنا التي النماذج من بأكثر لالستشهاد وال لحرصها
الواضحة الوقائع من يزكيها ما عىل التعويل دون وحدها عليها َل نَُعوِّ أن نريد ولسنا

الفنية. املصطلحات معجم أو الطبيب مرشحة إىل تحوجنا ال التي
األوصاف تلك هي النفوس دراسات يف العلمية األوصاف أصدق أن اعتقادنا ففي
لم اإلنسانية األخالق ألن واملرشحات؛ املعامل لغة وعن املصطلحات عن تستغني التي
الغابرة األجيال يف وضعوها من عىل الطبي الكشف بعد تتقرر ولم علمي مجمع يف توضع
امتحان زون يجوِّ أناس وضعوها الذين املاليني ماليني يف كان فقد الحارضة. واألجيال
أخالق ُوضعت وإنما األصحاء. وال األقوياء من يحسبون وال زونه يجوِّ ال وأناس األطباء
النفس هو شك وال فمالكها واألعقاب، األحقاب وتجاوب الشعور بتجاوب اإلنسان بني
تؤديه فيما مستقيمة متصلة مجاوبًة حولها وما حولها من مجاوبة عىل القادرة العاطفة

تتلقاه. وفيما
أعصابه مجس يف وال جسده وظائف يف عيبًا يجدوا فلم رجًال األطباء امتحن فإذا
يؤمله بما يشعر أو بالرضا، يحس وال بالغضب يحس الرجل هذا أن ظهر ثم وعضالته
مثلها، عاطفة إدراك عن ويعجز عاطفة إدراك عىل يقدر أو غريه، يؤلم بما يشعر وال

فيه. نقص ال إنه األطباء قال وإن ناقص أنه الرجل لهذا الصادق فالوصف
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الجهاز عىل بالنقص نحكم كما رضر، نقصه عن ينجم لم وإن ناقص هو ثم
هنالك تكن لم ولو آخر، وقت يف يسمعنا وال وقت يف األحاديث يسمعنا الذي الكهربائي

السماع. عدم من رضر أو السماع من فائدٌة
تنفعنا وقد واألداء، ي التََّلقِّ عىل قادرة للشعور صالحة نفس الصالحة األخالق فمالك
إذا أما وتفسري. تعليل إىل يحوجنا ما لنا عرض إذا والتفسري التعليل يف الطبية البحوث
بغري مدروسة مفهومة إذن فهي وتفسريها تعليلها عن غنية أمامنا املاثلة األخالق كانت

امتحان. أو معمل إىل حاجة
وكالمه، عمله وتقويم هتلر نفس دراسة يف غريها دون نة السُّ هذه وسنتوخى
ألوف يف وتتكرر تتشابه الرتاجم وقائع فإن حياته؛ لرتجمة ال الرجل لوزن نتوخاها
وقائعه من محدودة طائفة إال تميزه وال الواحد، الرجل سرية يف وتتكرر وتتشابه رَي، السِّ

وأقواله.

والنشأة الرتبية

مجهول. ورجل فالحة بنت من رشعية» «غري ثمرة (Alois) ألواز املسمى هتلر أبو كان
عمره، من األربعني بلغ أن إىل Schicklgruber شيكلجروبر أمه اسم يحمل وكان
وهو أبوه أنه ُظن الذي الرجل باسم (١٨٣٤ (سنة يناير شهر من السادس يف فُقيَِّد
اآلن. ينطق كما هتلر فأصبح األلسنة عىل االسم هذا ُصحف وقد هيدلر، جورج جوهان
تتجاوز لم وهي األربعني نحو يف وهو هتلر أم «كالرا» نسائه بثالثة ألواز وتزوج
صبية وهي «فيينا» إىل َفرَّت ثم األوىل لزوجته خادمة وكانت تقدم، كما سنة عرشة بضع

أبوه. فخطبها األخبار، مجهولة فرتة بعد موطنها إىل وعادت صغرية،
النزعات جامح رجل حياة لتفسري صالحة تربية شبابه إىل مولده من هتلر وتربية
وهي األب، ورصامة األم تدليل بني واحد استواء عىل تَْجِر لم ألنها األحوال؛ متناقض
معيشة يف والعيث التصوير احرتاف يف رغبة ابنه من ملح كلما وتعنُف تشتد كانت رصامة

رتيب. ملستقبل ويرشحه الحكومة لوظائف يعده وهو د، والترشُّ اإلباق
كة متوعِّ كانت سنها ِصَغِر عىل ولكنها تقدم، كما أبيه من كثريًا أصغر أمه وكانت
تأديب عن تضعف كانت ألنها العزيمة قوية تكن ولم كتابه، يف هتلر قال كما شاكية
فيها الوفاة تدل ال ِسنٌّ وهي واألربعني، السابعة نحو يف ماتت وقد عليه، واالشتداد ولدها

وافية. صحة عىل
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وأمه. هتلر أبو

النشأة، وبراءة النفس وضبط الوفاء يف قدوة كان وال البنية متني أبوه يكن ولم
وفاة بعد الزواج رسيع وكان حني، إىل حني من تعرتيه الفالج لنوبات عرضة كان بل

املرشوع. الزفاف مهد غري يف تقدم كما والدته وكانت زوجاته،
إنه طفولته يف له تقول أمه كانت لقد املزاجني؟ هذين من يورث ما هتلر ورث فهل

«املجذوب».1 كلمة عندنا تقارب كلمة وهي Mondsuchtig القمر رصيع
أطواره، وتقلب هياجه وكثرة بكائه ورسعة نزقه عىل مجمعون عارشوه والذين
يتخبط إنه دانزيج يف السابق الشيوخ مجلس رئيس Rauschning روشننج ويقول
عنه والشائع أعداء، من يهرب كأنما مذعور صائح وهو نومه من ويستيقظ ويتشنج
بعض يهدأ حيث برختسجادن يف مبيته كان إذا إال ُمرقد دواء بغري ليلة ينام ال أنه اآلن
مهد غري يف أبيه مولد يعلم وهو نشأ أنه الجسد يف الوراثي األثر إىل أضيف فإذا الهدوء2

.Stephen H. Roberts برتس روبر ستيفن الدكتور ملؤلفه هتلر، بناه الذي البيت كتاب 1

به. املعجبني أحد وهو Ward Priceپرايس وارد ملؤلفه الديكتاتوريني»، هؤالء أعرف «إنني كتاب راجع 2
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بنزاهة الثقة فيه يدعم أو األخالق ضوابط فيه يعزز أن ذلك شأن من يكن لم الزواج؛
اآلداب.

الطفل. هتلر

سنوات، بضع األرملة أمه عىل عالة فأصبح عرشة الثانية يناهز وهو أبوه ومات
الطواف معيشة يف أصيب ما ورسعان فرتات، عنها وينقطع فرتة الدراسة يف ينتظم
الدراسة ترك من بُغيته له فتمت التجنيد، ومن الدرس من أعفاه بمرضصدري والترشد

االمتحان. واجتناب
لم ألنهم األساتذة يقبله فلم النمسا عاصمة يف الفنون بمدرسة يلتحق أن وحاول

الصناع. املصور َملكة من مسحة صوره يف يلمحوا
بعد قدره وُعِرَف الدنيا أنصفته ثم صباه يف نابًغا الفن مدارس ظلمت ما وكثريًا
فالحه؛ من ويئسوا صوره ردوا حني هتلر ظلموا فيينا أساتذة أن نعتقد ال أننا إال حني،
وهو السياسة، يف واستغراقه الفن عن الباكر إعراضه من رأيهم صواب عىل أدل ليس إذ

الفنون. عالم يف واإلبداع الخلق عىل مفطور عظيم فنان تاريخ يف َقطُّ يحدث لم ما
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عىل أنه هواجسه بعض يف له وبدا والتخطيط بالنقش قنع فيينا مدرسة ردته فلما
املرارة من وساوره ألوان، وناقش لوحات بمصور وليس ومثَّال بنَّاء أنجلو» «ميكال مثال

واإلنكار. بالسخط جوانحه فامتألت املصدوم، بالغرور يلحق ما والضغن
واحتياله. بسعيه رزقه كسب عن عاجز عرشة الثامنة نحو يف وهو أمه ماتت ثم
ونقش الصور بنسخ قوته جمع يف واجتهد بالسؤال، يده ومدَّ الصدقة بيوت إىل فأوى
الشتاء يف الثلج جرف إىل أحيانًا ولجأ بطائل، الصناعة هذه من يظفر فلم الربيد، تذاكر
عىل أنجلو ميكال خليفة أنه يعتقد كان الذي الرجل وهو العمارات، يف الحجارة وحمل

البناء. هندسة
يف عليه فمىض الصداقة، أُنس أو القرابة رحم من أثر فيها وليس شبيبته وتقضت
أنه زمالؤه والحظ رسالة، إليه تِرد ولم رسالة يكتب لم سنوات أربع العظمى الحرب
من معهم يأكل أن فيأبى والتمرمر، الحرد من بيشء والهدايا الرسائل توزيع يرقب كان
وأن الصدقة خبز يأكل أن يأنف لم ألنه وعزة؛ أنفة ال الحقيقة يف وتمرمًرا حرًدا أزوادهم

بالسؤال. اليد يبسط
يعارش ولم يتزوج فلم والغموض، بالغرابة محفوفة تزال وال بالنساء عالقته وكانت
ال وإنه جانبهن، إىل والجلوس الحسان زنود ملس عىل يزيد ال إنه وقيل أزواج. معارشة

واملحبة. األلفة قبيل من بعاطفة يتعلق
الغرابة يزيد قد الغرامية املحبة قبيل من ترجمته يف يذكر الذي الوحيد والحادث
Grete Raubal روبال جريت اآلنسة انتحار حادث به ونعني يجلوهما، وال والغموض
شغف فليس بينهما العالقة كانت فكيفما مسكنه. يف معه تعيش كانت التي أخته بنت
هما بل والنشوز، الزيغ ينفي ا ممَّ باالنتحار الشغف هذا وانتهاء أخته ببنت الرجل

إثبات. أيما يثبتاهما أن خليقان
العاطفة، ناضب الطبيعة زائغ رجل أحوال أنها األحوال هذه من يُفهم ما وجملة
بمستعد وليس للبغضاء مستعد جنسه، أبناء وبني بينه «الشخصية» الصلة منقطع

والوفاء. للمودة
فيه: يقول خطابًا األوىل النازية الثورة ذكرى يف روهم وزميله صديقه إىل هتلر كتب
خدماتك لك أشكر أن — روهم إرنست عزيزي يا — األوىل الذكرى هذه يف نفيس «يهز
مبلغ لك أؤكد وأن جمعاء، الجرمانية واألمة االشرتاكية الوطنية للحركة تفنى ال التي

وزمييل.» صديقي مثلك رجًال أدعو أن يل أتاحت التي اإللهية للعناية حمدي
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فتاة. مع هتلر موقف

قتلة، رش رجاله من ومئات والزميل الصديق هذا هتلر قتَل قليلة أشهر وبعد
تمنعه وال أصحابه، بني عنها ويعتذر يعلمها كان التي الرذائل من رذيلة بكل ووصمه
غ تُسوِّ واحدة بوثيقة هتلر يتقدم ولم روهم. إرنست للعزيز والزمالة بالصداقة يفخر أن
يف والتحقيق البحث ة أَِزمَّ عىل استيالئه مع وليلة، يوم بني فيما الجائحة املجزرة تلك

بأرسها. األملانية البالد
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لقذفت تركني لو «الذي الصديق هو إنه بلومربج فون القائد عن يقول هتلر وكان
أنه وهو الكثري، التساؤل إىل يدعو لسبب بلومربج فون هو ترك ثم النافذة» من بنفيس
الجواسيس رئيس هيملر خدمة يف تعمل األخالق سهلة إنها عنها قيل فتاة من تزوج

املشهور.
شاهديه كانا بل الزفاف حَرضا وجوربح هتلر أن هو الكثري التساؤل وموضع
الرجل وهو الزفاف قبل رئيسه يخرب وال الفتاة بحقيقة هيملر يعلم فهل الوحيدين.
لرئيس الزَّلَّة هذه هتلر يغتفر وهل وإيابه؟ ذهابه يف حركاته ويتأثَّر خطواته يتتبع الذي
هو بلومربج مستقبل عىل القضاء كان وهل املخدوع؟ للزوج يغتفرها وال الجواسيس

الوحيد؟ املسألة حل
هذا مثل هتلر عليهم انقلب الذين األصدقاء وعرشات وبلومربج روهم ذنب كان أيٍّا
عىل واحد مثل هناك وليس الرجل، عند الصداقة هوان عىل أمامنا أمثلة فهناك االنقالب
مكيدة يف املشرتكني املتآمرين صداقة غري الناس من إنسان وبني بينه واحدة صداقة

واحدة.
والنبل اللطف مآثر من واحدة مأثرة هذه أيامه إىل طفولته من سريته يف تؤثر ولم
ولم واإليذاء. االنتقام عىل و«التعاون» العداء إال عمله وال كالمه يف وليس السجية، وكرم
يف ما وكل واألمم، األفراد من بمغلوبيه والرحمة العفو منه فظهر غلب أنه قط فيه يُعهد

بغريب. ليس فيه الغدر خلق أن عىل يدل األوىل نشأته
سار. حيث أمه صورة ويحمل واألطفال، والعصافري الكالب يحب أنه بعضهم روى
حبه عىل تدل أن أحرى فهي حراسة، كالب أكثرها معه شوهدت التي والكالب

جنسه. أبناء من وحذره لنفسه
ركب الذي املخلوق ألم ألن عليها؛ العطف إال يشء كل عىل يدل قد العصافري وحبس

كبري. خيال إىل يحتاج ال أمر شربين، يف محبوس وهو الفضاء لذَْرِع جناحني له هللا
بالعالمة األم، ذكرى إىل والحنني األطفال حب وال والعصافري، الكالب حب ال أنه عىل

السماحة. وفضائل الخلق ومكارم النبل بقرائن يقرتن لم ما السليم العطف عىل
وما رض وما نفع ما بالرتبية، ويتعهدونه الحيوان يألفون «الهسترييني» من فكثري
وشعور مودة عىل ذلك وراء فيما لهم ل يُعوَّ وال والثعابني. األفاعي حتى خبُث، وما كُرم

وثيق.
دليل فهي الرحمة وجبت حيث الرحمة بشواهد مقرونة الحيوان ألفة تكن لم فإن
املودة كسب عن العجز دليل ألنها مغزاه؛ ونبل وغناه وفرته عىل ال الشعور فقر عىل
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كلبه. مع هتلر

إال هتلر نفس يف دليل من لها يبَق ولم كلها الرب أدلة غابت فلماذا عظيم. بمجهود
التي الخالئق وهي والعصفور والكلب للطفل مودته من يقال ما وإال أمه؟ بذكرى الرب
أوضح ذلك يفرس واحد سبب كبرية؟ إنسانية مودة جانبه من تكلفه وال مودتها يشرتي
مودة إال يكسب لم وأنه ضعيفة، نفسه يف اإلنسانية املودة أن وهو تفسري، وأصدق تفسري
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تمنح التي والكالب والعصافري األطفال ومودة فيه، فضيلة لغري ابنها تحب التي األم
عظيم. جهد بغري مودتها

وغزارة النفس نبل عالمة األليف وبالحيوان وبالعصفور وبالطفل باألم فالتعلُّق
ينابيعها وفاضت شواهدها ت عمَّ إذا أي كثرية، عالمات من عالمة كانت إذا العاطفة
نقيض عىل فهو الواحدة العالمة هذه يف األمر انحرص إذا أما مجراها. جرى حيثما
بأرخص والوالء العطف كسب عىل الرخيصة واملساومة النفس وشح األنانية دليل ذلك
هذه أشباه منها تستغرب ال التي الهستريية الطبيعة من له يكون ا عمَّ فضًال األثمان،

البدوات.
بعد الخري من بقية له يدَّخر الذي الصديق أين هتلر؟ عنه عفا الذي العدو أين
القسوة غري نفسه دخائل من دخيلة لها فأظهر غلبها التي األمة أين عليه؟ انقالبه
يبحث وال مضطرٍّا يقسو أنه يُِرينَا الذي الواحد الشاهد هو أين والتنكيل؟ والغطرسة

إليها؟ وجنوحه للذَِّته له أتيحت حيثما القسوة عن
شعور وهنا سليمة عاطفة فهنا والكالب للعصافري ألفته معه ورأينا هذا رأينا إذا
والكالب العصافري غري يف أثًرا لهما نََر فلم الشعور وعن العاطفة عن بحثنا إذا أما نبيل.

الرتكيب. ونقص األنانية وعوارض الهسترييا وساوس هي فتلك

شجاعته

إنه بعضهم يقول «الذي الحديدي الصليب نوط هو صدره، عىل واحًدا نوًطا هتلر يلبس
الثانية». الطبقة من إنه اآلخرون ويقول األوىل، الطبقة من

العظمى، الحرب يف النادرة الشجاعة أعمال من بعمل ه استحقَّ أنه أتباعه ويروي
الخطوط من قريب خندق يف فرنسيٍّا جنديٍّا عرش اثني عىل له زميل مع هبط أنه وهو

الجنود. يحملها التي الرامية وهو واحد، بسالح جميًعا األرس إىل فساقهم األملانية،
لإلثبات، قابلة نخالها وال األملانية، الحرب سجالت من سجل يف قط تثبت لم والرواية

الرصني. الِجد إىل منها الهزل إىل أقرب فهي
يف قط يذكره لم أنه اليوم هتلر به يعتز الذي النوط هذا أمر يف النظر يلفت ومما
إىل قط يرتقَّ لم وأنه البارز، الرشف هذا من وأصغر أهون هو ما فيه ذكر الذي كتابه
املتعلمني الجند صفوف من املرتقِّني الضباط إىل األملاني الجيش افتقار مع الضباط رتب

األخرية. الحرب مراحل يف

70



هتلر نفس

زميلني. مع هتلر

الذين من يكن فلم املتطوعة الفرقة مكتب يف للمراسلة هتلر عىل االختيار وقع وقد
إىل َجرَّائها من انتقل التي اإلصابة أن وثبت املالحم. جميع يف الخنادق حرب يحرضون
ألنها غريه؛ لها تعرض التي األخطار من كثريًا أهون كانت الحرب انتهاء قبيل املستشفى

.Lachrymatory gas امُلدمعة بالغازات إصابة كانت
سلم ملا الغازات هذه من بأقوى أصيب أنه ولو الهجوم، يف االلتحام تستلزم ال التي

عينيه. امتحان من ثبت كما الزوال كل آثاره زالت وال نظره
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أو واحدة أكذوبة ال كثرية أكاذيب العظمى الحرب عن هتلر قصص يف كان وربما
يف يتغنون كانوا إنهم مثًال كقوله لها، خطر ال التي األمور يف يكذب فإنه أكذوبتان؛
كتبوا ملن مجاراة الجميع»؛ فوق أملانيا «أملانيا. بنشيد األيپر معركة أثناء املتطوعة الفرقة
مؤرخ Fridolin Solleder سولدر فريدولني الدكتور حقق وقد بعيد، من الحرب عن
.Die Wacht am Rhine الرين عىل الحراسة عنوانه آخر بنشيد تتغنَّى كانت أنها الفرقة
الشكوك! هذه عن تقل وال شكوك بها تحيط التي األحاديث من ذلك غري هتلر ويذكر
واملناقضة للنسيان عرضة عنها والحديث بعيد، يشء العظمى الحرب أن عىل
والحارضين، الشهود بشهادة والسجالت املحاكم يف مؤيَّدة واقعة هتلر تاريخ ويف واالدِّعاء،
حراسها من النار طلقات صدمته ثم الحكومة إسقاط بها حاول التي ميونيخ واقعة وهي

بالفرار. فالذ
فأُِرسَ النار، لطلقات صمَدا وجورنج لدندورف إن الواقعة تلك يف العيان شهود قال
سمع ما فرسعان هتلر أما الحدود. وراء ما إىل بنفسه نجا ثم جورنج وُجِرَح لدندورف
لشدة كتفه فانخلعت احرتاس، بغري فجأة األرض عىل نفسه طرح حتى األوىل الطلقة
حساب يحسب كان وكأنما اعتقاله، عند أُْجِرَي الذي الطبي الكشف يف ذلك وتقرر الوقعة
إنقاذ فيها ينتظر أن دون وحده وركبها به تلحق أن سيارة فأوىص الهجوم قبل الفرار

املخاطرة. تلك يف زمالئه من أحد
تعيريه خصومه أكثر فلما االعتذار، وال الجدل تقبل ال حقيقة هتلر فرار كان وقد
فصعد جريرتها، ويقطع مسبَّتها عنه يرحض أن سنوات بضع بعد له خطر وتبكيته
أسطورة عليهم وقص السامعني إىل قدَّمه ناشئ غالم جانبه وإىل الخطابة منرب عىل يوًما
يوم طفًال وكان — الطريق يف الغالم وجد قد كان أنه خالصتها التصديق: تقبل ال له
هتلر ونيس املوت، من لينقذه مهروًال وحمله النار تصيبه أن فأشفق — ميونيخ هجمة
فضًال الرقيق اللمس تطيق ال املخلوعة العظام وأن اليوم، ذلك يف الكتف مخلوع كان أنه
الجهل كل مجهولة كانت الغالم قصة أن ونيس أمتار، عدة بهم والعدو األطفال حمل عن

الخطاب! ويوم الهجوم يوم بني الفرتة يف عنه املدافعني من أحد إليها يشري ال
مظنة عىل قط تعُل ولم اليقني، ثبوت قط تثبت لم هتلر شجاعة أن القول وقصارى
وهو األملانية، األمة قيادة يف الطويل مسلكه من مؤيًِّدا لها نعرف ولم واإلنكار، الشك
يعهد لم مما امُلقرَّبني، أقرب من يتحصن أن ويوشك والجواسيس بالحراس نفسه يحيط

والخواقني. القيارصة أجبن رساديب يف نظري له

72



هتلر نفس

املاضية. الحرب يف كان كما هتلر

صدقه مبلغ

لم أو كذبوا هل نسأل: أن يصح ال السياسيني الرجال خلق يف الصدق بمبلغ وللعلم
يلجأ حني الكذب إىل يلجأ وقد صادق، وطبعه يكذب قد السيايس الرجل فإن يكذبوا؟
رضورات من لرضورة العلقمي، الدواء ع يتجرَّ وهو اإلنسان يفعل كما مغصوب وهو إليه

الداء.
وهو يكذب أو مسرتيح وهو يكذب هل الكذب؟ يكلفه ماذا السؤال: يكون وإنما
املوقوتة؟ املصلحة قدر عىل اقتصاًدا فيه يقتصد أو كذبه يف يسرتسل وهل متربم؟ مكره

لونها؟ بغري وتلوينها الحقيقة بكتمان يكتفي أو اختالقه يف الحد يتجاوز وهل
يف الصدق ِجدَّ صادًقا السياسيون يقوله كالم كل وليس خدعة، كالحرب فالسياسة
عليه تحكم أن الواجب بل كالمه، بكذب السيايس عىل تحكم أال فيجب ومعناه. حرفه

73



امليزان يف هتلر

كذبه يف يشذ صادق رجل هو هل لنا تبني التي لهي الحالة هذه فإن يكذب، وهو بحالته
واألراجيف. األكاذيب من يختلق ما يختلق حني عاداته قياس يف يطَّرد كاذب رجل هو أو
كما قط يكذب لم إنه كذبه؟ يف نجده فكيف هتلر مع القياس هذا إىل رجعنا فإذا
كمن يكذب ولكنه معقول، بمقدار الكذب من قط يكتِف ولم الكريه، الدواء املرء يتجرع

يديه! من كأسه تنزع أن ويخىش عبٍّا منه يعب لذيذ رشاب من يكرع
من أشمِئزُّ التي الدولة هي فقط واحدة دولة «إن الروسيا: عن قوله إىل مثًال فانظر
سنة سبتمرب ١٣ الشيوعية.» روسيا هي الدولة تلك اإلطالق. عىل صلة أية بها االتصال

.١٩٣٧
معاملة عوملنا ما العالم أمم جميع مع املساملة عهود «سنميض عنها: قوله أو
ينافحوا لن الجرمان إن إذ القبيل؛ هذا من عهود يف ندخل فلن الرشق يف إال اإلنصاف.
نفيس أَشنُق أن يل ولخري الكفاح. هذا مثل يف واحدة خطوة يخطوا ولن البالشفة، عن

.١٩٣٥ مايو الوبيل.» الطريق هذا بقدمي أطأ أن من
رسمتها التي السبيل غري سبيًال تسلك لن أملانيا «إن املعاهدات: عن قوله إىل وانظر
نطاق يف والسياسية االقتصادية املسائل جميع األملانية الحكومة وستبحث املعاهدات،
٢٧ األمم.» من أمة غزو يف يفكر من األملان يف وليس … مقتضاها حسب وعىل املعاهدات

.١٩٣٣ سنة مايو
الحكومة إلكراه الخطط يدبر األملاني الريخ أن الزاعمني َزْعَم «إنَّ قوله: إىل وانظر
الذي َعاء االدِّ ذلك قوة بكل ألدفع وإني … عليه برهان ال سخيف زعيم لهو النمسوية
فتئ وما بالدها. عىل غارة يف رشوع أو غارة تدبري عن النمسوية الحكومة تدعيه
األملان حرية يكفل فيما الصحيح والتفاهم امَلَودَّة يد لبسط استعداد عىل األملاني الريخ
لوكارنو ميثاق لرعاية — السار مسألة انتهت وقد — استعداد أتم عىل وهو النمسويني،

.١٩٣٤ يناير ١٣ وكفى!» املعنى حيث من برعايته قانع غري ومعنى حرًفا
السوديت ضم ُعَقيَْب قوله إىل أو اليوم.» انتهى قد املفاجآت عهد «إن قوله: إىل وانظر

األوروبية! القارة يف أرًضا اآلن بعد تطلب ال أملانيا أن
اقتصاد أقل فيها يقتصد ال التي الترصيحات هذه أمثال من عرشات إىل انظر أو
الدنمرك أمثال من لجاراته وعهوده ألصحابه كعهوده معناها، نقيض إال بها يعني وال
رجل كالم هي أو مقتصًدا ُمْكَرًها يكذب رجل كالم هي فهل وغريها، وهولندة وبلجيكا

وأقسامه؟ توكيداته أقوى فعله ينقض أن يبايل وال حساب بغري يكذب
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الوعود جميع يف شأنه هو بل وحدها، «الخارجية» وعوده يف شأنه هذا وليس
والتوكيدات.

عاش، ما انقالب إىل يعمد ال أنه ميونيخ يف الداخلية ووزير الرشطة ملدير أكَّد فقد
املشهور. انقالبه إىل عمد حتى أيام تمِض فلم

يف توكيده فنقض االنتخاب بعد القائمة الوزارة يؤيد أنه هندنربج للرئيس وأكد
االنتخابية. النتيجة لظهور التايل اليوم

القضاء، بأحكام اكتفاءً برتلماوس مذابح تكرير عن غنى يف أنه األملانية لألمة وأكد
أسباب. إعالن وال محاكمة وال تحقيق بغري وخصومه أنصاره يف الذبح أدار ثم

رشيعة بلسانه أعلن أن بعد نقائضه وتسجيل أكاذيبه إلحصاء الواقع يف موِجب وال
أن بد ال األمة أن اإلطالق عىل يدرك ال األملاني «إن قال: حني دعوته إنجيل يف الكذب
األكذوبة تصديق دواعي من «إن قال: حني أو «… الدهماء بإخالص للظفر وتُضلَّل تُخدَع
األكذوبة قبل الكبرية لألكذوبة فريسًة ليقعون سذاجتهم يف الدهماء فإن ضخامتها، مبلغ

الصغرية.»
لم الرجل أن ونسوا هتلر عن نقلها التي روشننج روايات األملان املذيعون نفى ولقد
الذي هذا فمن وعوده. نقض يف وعاداته وأحاديثه الزعيم أفعال تقوله ما بعض إال يقل
استعداد عىل «إنني املشهورة: توكيداته من توكيد بعد له قال هتلر أن روشننج نقله
التحرج فإن املواثيق؛ من بميثاق شاء من كل وتأمني َحدٍّ كل وضمان اتفاق كل لتوقيع

«… بلهاء فكرة لهو األمور هذه استغالل من
علم ما عىل ذرة مثقال يِزد لم هذا مع فهو ليكن؛ الرواية؟ يف روشننج كذب فهل
ا رسٍّ بها يُفيض وال بالده، وغري بالده يف للمأل يُعِلنها التي وعاداته هتلر أفعال من الناس

الجدران. وراء الزمالء لصفوة
عنده الكذب وليس بعقباه، مباٍل وغري فيه مقتصد غري الكذب يستمرئ رجل فهو

ظمآن. فيه يعب سائغ رشاب ولكنه مكروه، دواء جرعة
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سوداء. نوبة يف هتلر

األطوار غرابة

األشياء. بعض عىل اإلنسان يراد
األشياء. بعض هو ويريد

نفسه دخيلة لنا تكشف التي هي ليست إليها ويُساق عليها يراد التي واألشياء
غريه. من صادرة ألنها أطواره؛ وحقيقة

ووفق مشيئته حسب هو يريدها التي األشياء من وأطواره دخائله لنا تنكشف وإنما
فيها ويترصف لنفسه فيها يخلو التي البيتية معيشته يف منها كان ما وبخاصٍة مناه،

هواه. بوحي
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لنا فيبدو وسلواه. وفرجته ومطعمه مسكنه يف يشء: كل يف هتلر غرابة تبدو وهنا
غياهب يف ونصفه الواقع ضحوة يف نصفه أو الظالم، يف ونصفه النور يف نصفه عقل
فيما أنه أيًضا لنا يبدو ثَمَّ ومن بالفرار؛ يلوذ إنسان يهرب! إنسان واألوهام. األحالم
إنما السطوة ومظاهر الجيوش ومواكب الحركة وَدِويِّ السياسة ضجة من إليه يرتمي

بالفرار. الئذٌ هارب، إنسان هو
إىل كتبه خطاب من — بونسيه فرانسوا مسيو — برلني يف الفرنيس السفري قال

:(١٩٣٨) أكتوبر من العرشين بتاريخ الفرنسية الخارجية وزير

بأرسع إليه أذهب أن أكتوبر من عرش السابع يف األملاني املستشار طلب ملا
يف فركبتها الخصوصية، طياراته من طيارة مشيئتي رهن وضع أستطيع، ما
حوايل إليها ووصلت ستهلن، الكابتن يصحبني برختسجادن إىل التايل اليوم
(أوبر إىل بي تذهب لم سيارة أخذتني ومنها الظهر، بعد الثالثة الساعة
أن يحب عجيب مكان إىل بي ذهبت بل الفوهرر، يسكن حيث سالزبرج)

الهواء. يروق عندما أيامه فيه يقيض
محطوطة صغرية صومعة أو فلكي مرصد كأنه البعد عىل يلوح واملكان
مسافة إليها الطريق وتلتف قدم، آالف ستة ارتفاع عىل هناك القمم أعىل فوق
مهندسها بمهارة نحتها يف الجرأة تشهد الصخور، يف مقدودة أميال تسعة
مدى يف الضخم العمل هذا من فرغوا الذين العمال بمجهود تشهد كما طود

ثالث. سنوات
مضاعف باب عليه وينغلق الجبل إىل يفيض رسداب أمام الطريق وتنتهي
بالنحاس مصفح عريض مصعد إىل اآلخر طرفه يف ويؤدي الشبهان، من
من نبلغ وهنا املستشار. يقيم حيث قدًما وثالثني ثالثمائة إىل رأًسا يرتقي
عىل يشتمل متينًا ضخًما بناءً أمامه الزائر فريى القصوى! غايتها األعجوبة
فيه ويربز واملطالت النوافذ به تحيط مستدير بهو وعىل رومانية، عمدان رواق
ثالثني نحو بها يحدق مائدة وأمامه الضخام، األحطاب فيه تشتعل كبري موقد
املريحة باملقاعد مؤثثة شتى حجرات أبواب الجوانب عىل وتنفتح كرسيٍّا،

الوثرية.
مشهد عىل املحلقة الطيارة من يطل كما جانب كل من الزائر ويطل
الرحيب املدرج كأنه منظر وراء — البعد عىل له وترتاءى األطواد، من متالحق
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أفق البرص مد عىل فوقها يرشف بها، تَُحفُّ التي والقرى سالزبرج بلدة —
بالسفوح. تتشبث كأنها واآلجام واملروج والشواهق القمم من

يخيل مفاجئًا انبثاًقا العني أمام ينبثق حائط باملكان املالصقة الجرية ويف
أساس. وال عمد بغري الفضاء يف قائم أنه إليك

م مفخَّ آبٌد يشء كأنه الخريف شفق يف مغمور وهو يبدهك أولئك وكل
ويود منام! يف أم هو يقظة أيف ويتساءل: الناظر فيعجب البحران. من يقرب
أو املقدسة؟ اآلنية فرسان إليه يأوي الذي مونسلفات حصن ذاك هل يدري لو
التفكري يف ويسرتسل يتهجد ناسًكا تخبئ آثوس جبل يف جديدة صومعة هو
تجسيد هو أو األطلسية! الجبال قلب يف يرتفع أنتينيا قرص هو أو والعبادة؟
روايته هوامش بها يخطط هوجو فكتور كان التي الخارقة الرسوم تلك لبعض
مباءة أو بأمواله؟ يصنع ما يدري ال مليوني خيال هو أو الجرمان؟ حكام عن
عقل خاطر هو هل والكنوز! الذخائر فيها ويجمعون إليها يركنون عصابة
التفرُّد إىل الشوق وهواجس العظمة بجنون معذَّب إنسان خاطر هو أو سليم

والظنون! املخاوف ملكته إنسان خاطر إال هو أَوليس والسيادة؟
األخريات املسائل عن تقل وال عنها يُغَىض ال واحدة مسألة هناك أن عىل
البيت مداخل أن وهي النفسية، الوجهة من هتلر يدرسون من عند قيمة

الرشاشة. املدافع ومكامن الجنود تحميها كلها ومنافذه وخباياه

السفري: قال

ولكنه السحنة، شاحب متعبًا يبدو وكان ومودة، بحفاوة املستشار واستقبلني
فأخذني واسرتخاء، هدوء فرتة يف كان ولعله الهائجة، أيامه من يوم يف يكن لم
من عيلَّ شاهده ملا واسرتاح املنظر وأراني الكبري، البهو نوافذ إحدى إىل توٍّا
واملجامالت، التحيات بعض وتبادلنا إخفاءها، أحاول لم التي اإلعجاب سمات
خروج أثر عىل الحديث وبدأ القريبة، الحجرات إحدى يف بالشاي جيء ثم
روبنرتوب هرفون بالثالث وأعني الثالثة، نحن بيننا األبواب وإغالق الخدم
توكيد عىل فيها يزيد يكن لم قليلة مناسبات يف إال الحديث يف يشرتك لم الذي

الفوهرر. مالحظات
يعتقد كان فقد ميونيخ؛ يف االتفاق ذيول من مستاءً هتلر أدولف وكان
عهود من عهًدا يفتتح أن وشيٌك الحرب شبح أزال الذي األربعة اجتماع أن
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ذلك من شيئًا يرى أن يستطيع ال ولكنه األمم، بني املتحسنة والعالقات املساملة
… حدث قد

تغدو أن األمور تتحسن لم إن ويوشك تنقشع، لم األزمة غيوم إن
صليلها تصلُّ العظمى بريطانيا ألن قصرية؛ فرتة مدى يف كانت مما ا رشٍّ
حملة يف لالنطالق الفوهرر انتهزها مناسبة وتلك السالح، إىل والدعوة باإلنذار
أثرتها وعىل الدولة تلك عىل شنها خطبة يف املعهودة الكالمية الحمالت من
سكنت ثم غريها. حقوق عىل حقوقها ورجحان بتفوقها الصبياني وإيمانها

… قليل بعد الفوهرر جائشة

عش ألن اخرتاع؛ وال مبالغة فيها ليس الفرنيس السفري وصفها التي البدوات هذه
بني له مثيل وال به خفاء ال الُكتَّاب، أقوال يف الوصف مكرر مشهود معروف الفوهرر
شعب أرزاق من املاليني طرقه وتعبيد وتأثيثه بنائه تكاليف بلغت وقد العقالء. مساكن
ال التي بالنزوة وليس الدائم املتسلسل التفكري وليد فهو والفاقة، الضنك باسمه يشُكون

تزول. حتى تطرأ أن تلبث
غري يف يُعهد ال املسحورة املناظر إىل واالستكانة املسكن يف باإلغراب الولع هذا ومثل

واالنتكاس. الخبَل أعراض عليهم شوهدت أو املخدرات أدمنوا من
باملصابيح األشجار يزين كان القبيل هذا من ملك الحديث بافاريا تاريخ ففي
يف فمات الجنون عليه طبق ثم املسحورة. بالرساديب واملنازه الغرف ويحف املستورة

قتلوه. إنهم وقيل نوباته إحدى
الهتلرية القلعة كهذه «قلعة» الهمجيني أنصاف أو الهمجيني امللوك تواريخ ويف
بالسيطرة عرش التاسع القرن أوائل يف زمنًا استقل الذي خريستوف الزنجي امللك بناها
له نظري ال بقرص ينفرد أن له عنَّ فقد دومينيجو»؛ «سان جزيرة من جانب عىل املطلقة
املهندسون ولبث قدم، آالف ثالثة ارتفاع عىل املشهورة قلعته ببناء فأمر امللوك، قصور يف
قدًما وثالثني مائة إىل ثمانني من جدرانها ورفعوا والءً، سنة عرشة خمس فيها يعملون
الشبهان من مدفًعا وستني وخمسة بثالثمائة وأحاطوها ثالثني، إىل عرشين من وعرَّضوها
فأيقن الطاغية هذا ُشلَّ ثم األيام! سائر يف يتكرر ال مدفع يوم كل السنة: أيام عداد عىل
من صدره عىل أطلقها الذهب من قذيفة لنفسه فأعد هالكه، يوم واقرتاب ملكه بزوال

عليه. الثوار هجم يوم مسدسه
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الجنس وصفوة اآلريني لزعيم الصالحة القدوة فهذا قدير! ساخر من للقدر يا
سليم! زنجي وليته الخليقة، منتكس أسود زنجي األشقر

وليلة؛ يوم بني تنشأ ال هتلر نزعات قبيل من التي «املسحورة» النزعات أن شك وال
روى وقد وآماله. بأفكاره وامتزج نفسه طويَّة يف وكمن شبابه يف الزمه قد قديم داء فهي
وهو يوًما شِهد هتلر إن الربيد: تذاكر بيع يف ورشيكه صباه يف زميله Hanisch هانيش
رجل فيه يخطب «النفق» عنوانه املتحركة الصور رشط من رشيًطا والعرشين الحادية يف
ذلك محاكاة إىل شوًقا هتلر فالتهب لبالده، زعيًما ذلك بعد ويصبح نفق يف خطبته يلقي
يلقيها بخطبة ينشئها أن له تسنى لو فخمة بفاتحة زعامته يفتتح أنه له وخطر الزعيم
عليه وأثقلوا منه فضحكوا زمالئه إىل الساحرة األمنية بهذه وتحدث األنفاق. من نفق يف

املزاح.3
الرغم عىل جوانبها ع توسَّ وشوارع برلني، يف تُهَدم ثم تُبنَى قصور اليوم وهناك
أوسع تصبح أن إال سبب من لتوسيعها يكون ال ثم عليها، ترشف التي املباني ة ِجدَّ من
مملكة، عرشة ثماني من لها الخشب بجلب يُباهون ومكاتب وأمريكا، أوروبا يف مثيالتها
نظن فيما وكلها عليها، باملال يضنون ال والروعة السموق مظاهر من شتى ومظاهر
عالم يف يَُرتجم يزال ال الذي النفق» يف «الخطاب ذلك وترجمة املنتكس الطبع وليدة

البناء. عالم يف ترجم كما السياسة
جراء من لها َحدَّ ال مجاهيل يف العالم ليوقع السياسة عالم يف يُرتجم يزال ال نعم

غالبة. هوسة
نسخة يكن لم إن بأرسه» العالم تسود التي الجرمانية الدولة «رصح هو فما وإال

السفري؟ وصفها التي الجبل صومعة من أو ليلة ألف قصور من السياسة عالم يف
الجنون عالم إىل والرشاد الصواب عالم من املرصوع العقل به يهرب لرصٌح إنه

والتهاويل. والبذخ
التبلبل من وراءه ما يسرت ال حجاب أو رسداب، يف مخبأ أو سحاب ناطحة إنه

واالضطراب.

.Sunday Pictorial ١٩٣٩ أبريل ١٦ يف بكتوريال سنداي 3
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ُسنَِّة عىل والجري بالغريب الولع من السكن يف كشأنه الطعام يف هتلر وشأن
املتحركة الصور كواكب عن تُشاع التي اإلشاعات بأمثال والتعاُظم املرسحي، اإلخراج

ويخلعون. يلبَسون وفيما يأكلون، وال يأكلون فيما
بأصناف إال الوحي يستنزل ال إنه يقال وتارة اللحوم، عن صائم إنه يقال تارة
ويوم الدجاج، وحساء البَيض نفسه فأباح ص ترخَّ إنه يقال ويوًما والبذور، الجوز
والجعة التبغ يف دأبه وهكذا أباح. ما نفسه عىل فحرَّم عاد إنه فيقال هذا عىل ينقيض

املرطبات. وسائر
أقل. وال أكثر ال مرسحي إخراج

فيه موِجب وال فيه غرابة ال تافه يشء فهي حقيقة املرسحي اإلخراج وراء كان فإن
األقاويل. هذه لكل

أثر من أحيانًا ينام ال ورجل التدخني، كراهة عىل فيدرج فتيٍّا صدره يف يصاب رجل
تضريه لن ألنها حينًا ويرشبها النوم، ليستدرج حينًا القهوة فيهجر واإلجهاد الهسترييا

السهاد. مع
يف الواحدة الوجبة يدرك ال وهو السنوات ويقيض والنوبات الفالج بنية يرث ورجل
بكأس ويعيى املأكوالت، اختيار يف ويتقلب الهضم عرس فيعرتيه املتوالية، األيام أو اليوم

الشديد. الرشاب من
إىل يخيل وكيف واملألوف؟ هتلر يتفق كيف ولكن فيه، غرابة ال مألوف هذا وكل

الناس؟ كسائر يأكل هتلر أن الناس
ضعف عن ع وترفُّ الغيب بعالم واتصال ونسك رياضة هي فإذا املألوفات تنقلب إذن

الفناء. أبناء اآلدميني
ضري فال واالستغراب واللغط التهويل من الفخفخة تُنيله ما البساطة أنالته وإذا
بعد تُلبس ثم تُخلع كسوة يطاق: شيئًا تكون أن رشيطة عىل املرسحية البساطة من إذن

الديوان. إىل ذهب أيان فيه يشاهد مكتبًا أو عاش، ما يسكنه كوًخا وليست ساعات،
واعجبوا وانظروا انظروا ليقولون: بسيط كساء يف هتلر يشهدون إذ الناس وإن

والفراء. الطيالس يف لهتلر اعجبوا أو انظروا يقولون ا ممَّ أكثر … اعجبوا
واإلغراب بالفخفخة أجنَّ فيها ويكون هتلر، مظاهر من نصيبها البساطة تأخذ لهذا

املسوَّمات. والحيل الحلل يف يكون مما
وغرابة الكساء يف هتلر بساطة أن تُِرينَا اإلنسانية النفس نقائض إىل خفية ونظرة
واالدعاء. الغرور هو واحد: لجذع فرعان هما أو واحدة، لصفة عنوانان هما البناء يف هتلر
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أنهم يعلم ألنه الفاخر لباسهم يف النبالء بعلية يَتََشبَُّه ال كسائه يف البسيط فهتلر
بأنه لهم يعرتف أن ويأبى فيتحداهم والعراقة بالحسب عليه ويعتزون عنه يرتفعون
عىل نشأ لو ويود بهم يتشبَّه ألنه القدر يف دونهم بأنه أو ألصولهم، إيثاًرا أصله نيس

غرارهم.
ويتبسط هنا م يتفخَّ فلماذا والقصور، الصوامع بناء يف الصنيع هذا يصنع ال ولكنه

مأواه؟ يف فعله من كسائه يف فعله يختلف وملاذا هناك؟
رأوه إذا يقولون ال فالناس والعمارة! النحت عبقرية يف أنجلو» «ميكال خليفة ألنه
الفن هو «ذاك يقولون: بل بامُلعِرقني!» يتشبه الذي امُلحَدث هو «ذاك املشيد: الرصح يف

القدير!» بارئها بإعجاز للعيان تتجسم التي النادرة القريحة هي وتلك العبقري!
ادِّعاء! وكالهما غرور، وكالهما

متعلق يدعيه، وال يدَّعيه فيما الواقع من هارب وإغرابه، طه تبسُّ يف ناشز فالرجل
املعمار. عالم يف بنى أو السياسة عالم يف بنى سواء الخرافية واألبراج املسحورة بالقصور

الذهنية كفاءته

ما كل يكتبون وال إليهم، يُنسب ما كل يعلمون ال أنهم السياسة زعماء عن واملشهور
القاعدة. هذه من باالستثناء ليس وهتلر بأسمائهم، يُكتب

الزعيم به يوحي ما ذ» «ينفِّ العمارة أستاذ Speer سبري برئاسة مكتب برلني ففي
وامليادين. الطرق وفتح املعاهد إقامة يف والرسوم الخواطر من

الخواطر تلك من التنفيذ ملكتب هو وما لهتلر هو فيما املختلفون يختلف وقد
من إنه يقال ثم وإنجازه الرسم ابتداع يف للمكتب كله الفضل يكون ما فكثريًا والرسوم.
ثم واحدة بكلمة رغبته عن الرئيس أو الزعيم يُعِرب ما وكثريًا الرئيس، أو الزعيم عمل
واالحتفال إنجازها عند إال بها يدري ال وهو أعوانه، يد عىل ذلك بعد التفصيالت تأتي

بإبرازها.
الراسخة الحقيقة أن إال الدواوين، يف عليها امُلطَِّلُعون يجهلها ال شائعة أمور هذه
بالسياسة مصريه ليعقد َفنَُّه يرتك لن املوهوب الفنان أن هي ِمَراء وكل جدل كل وراء من
التي العضوية كالوظيفة الفنية الهبة ألن منها؛ نصيبه كان ما كائنًا املطالب من وغريها
العاشق عىل إلحاحه يف القلبي كالهيام صاحبها عىل إلحاحها يف تزال وال اإلهمال، تقبل ال

طويل. زمن إىل تمهله هي وال عنها يغُفل هو فال بالحياة، املمتلئ
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الحكم هي — األسانيد وجميع األوقاويل جميع عن بنجوة — وحدها الحقيقة وهذه
تعدو لن فهي والبناء. التصوير مواهب من ِعيِه يَدَّ فيما أو الفنية، هتلر كفاءة يف الحاسم
واملوازنة النقد مصطنعي بني الشائع ق التذوُّ نصاب تتجاوز ولن بحاٍل، الوسطى الطبقة
بمدينة العمارة متحف يف اسمه تحمل التي الرسوم جميع إليه أسندنا لو حتى الفنون، يف

ميونيخ.
العقل وصحو للعظمة «خالصة» واحدة صفة فيه تجد ال أنك هتلر خصائص ومن
الهبوط وبني والسالمة االضطراب بني ملتبسات والفنية النفسية صفاته فكل والطبيعة؛

والرجحان.
«فاجنر». الكبري باملوسيقي يُعجب أنه ذلك مثال

امللك األكرب راعيه كان فقد والعقالء؛ املجانني به يُعجب الذي املوسيقي هو وفاجنر
موسيقي هو فاجنر أن عىل ذلك بعد اآلراء وتتفق خبله، يف مات مخبوًال البافاري لدفيج
الكريه، املسخ ومن التشويه من تقرب التي املنتفخة «والشخصيات» والغيالن املردة
عنها تعبريه وحسن العجيبة «الشخصيات» هذه تمثيله لحسن فيعجب العاقل يسمعه
واالنحراف، التشويه موضع رسيرته من فيلمس املجنون ويسمعه واأللحان، باألصداء

األنحاء. من نحو عىل مفهوًما نفسه ويرى
الحديث والتصوير النحت فنون من شابهها وما بند» الجاز «موسيقى ينكر وهتلر

.Jacob Epstien إبشتني يعقوب يتزعمها التي
كفن أو املوسيقى، كتلك الزنوج من مصدره قبيح أو حسن يشء كل ينكر ولكنه
هتلر عند له أبشتني فإن الطريقة؛ يف وإخوانه إبشتني مه تزعَّ الذي والتصوير النحت
يف قريبة تماثيله وألن األوىل، السيئة هي فهذه إرسائييل ألنه واحدة؛ سيئة ال سيئتان

الثانية. السيئة هل فهذه األفريقية! األصنام طريقة من طريقتها
العاملية الرياضية األلعاب يف الزنوج من السابقني األوائل يصافح أن هتلر أبى وقد
األمم جميع يف الرياضيني ألعاب وهي ترضيه ال ألعابهم كانت فإذا بالده، ضيوف وهم
دون بالزنوج يختص أن يجوز يشء وهي موسيقاهم ترضيه فهل السمراء أو البيضاء

الشعوب؟ سائر
وبني واالستقامة، الِعَوج بني م مقسَّ وصحوه هتلر ذهن يصحو النمط هذا وعىل

األحوال. من حال يف وحدها الصحة وجه عىل أبًدا يفهم فلن والعافية، العلة
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فإن والتأليف؛ الكتابة عن أوىل باب من يُقال واملوسيقى التصوير عن يقال وما
عىل ثناءه أسلوبه عىل يثني وال املوهوبة، الكتابة َمَلَكة له يدَّعي ال هتلر أتباع من أحًدا

للنازيني. إنجيًال «كفاحي» كتابه حسبوا وإن جميل، أو بارع أسلوب
كارل الجنرال من مستمد تفكريه أن — الكتاب هذا أمر يف حتى — والشائع
الجغرافية» «سياسة أو الجغرافية السياسة مذهب صاحب Karl Haushofer هوشوفر
.Geopolitics ميونيخ بمدينة األعىل معهدها إدارة يتوىل والتي مبتكراته، من تعد التي
وأصبحت وتنقيحه، كتابه تأليف يف اشرتك قد الخاص هتلر كاتب Hess هس وإن

جنيه. آالف خمسة عن تقل ال إنها وقيل عام، كل يُعَطاها فيه حصة له
أو خطب من هتلر إىل يُنَسب فيما متكرِّر موجود هذا مع الهتلري الطابع لكنَّ

أحاديث. أو رسائل
لهجتهم كتاباته يف الغالبة اللهجة وليست ومساعديه، أعوانه عىل عالة هو فليس
وكل رسالة وكل خطبة كل يف املعهودة، وتريتها عىل تتكرر التي هو لهجته بل املتفرِّقة،

حديث.
ذهنية. وهبٍة عبقرية، من يخلو ال الرجل أن اعتقادنا ويف

هذا يف نريد ما منها لنفهم هنا العبقرية معنى فهم يف نحرتس أن خلقاء لكننا
السياق.

التفكري. طبقات وأرفع الذهن مراتب أعىل هي العبقرية أن الناس جمهرة فعند
خطأ. وهذا

من كثري يف وتشاَهد الذهنية، املراتب من كثريًا تصاحب حالة العبقرية فإنما
والخادم العبقري القائد وهناك العبقري، والنجار العبقري الفيلسوف فهناك الصناعات:
أرفع يف لها نهاية ال عبقريات وهناك اإلجرام، وعبقرية اإلصالح عبقرية وهناك العبقري،
األجسام جميع فيها تشرتك التي االتِّقاد حالة هي كأنما الصفات، أوضع ويف الصفات

الحرارة. من مختلفة درجات عىل
أن يلزم ما كل بل قبيلها، من فكرة «أحسن» العبقرية الفكرة تكون أن يلزم وال

عليها. باديًة العبقرية الصبغة تكون
ح ونوضِّ التقريب بعض نُقرِّبها ولكننا وتوضيحه، تعيينه يصُعب ا ممَّ الصبغة وهذه

املستطاع. جهد بها نعنيه ما
املدروس. والقياس املسبب التفكري إىل منها والبداهة الغريزة إىل أقرب فالعبقرية
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طامع أو كارٌه وهو اإلنسان يبارشها فال والرغبة، ج والتوهُّ الحماسة خاصة ولها
محبوب. ومتاع شائقة رياضة عىل ُمقِبل كأنه يبارشها بل الجزاء، يف

يف هي وما باملتناقضات تفاجئه ألنها التضليل؛ أشد يراقبها من تضلِّل والعبقرية
وأشكالها. عوارضها إىل ننظر ولم بواعثها إىل نظرنا نحن إذا باملتناقضات، األمر باطن

شخصية. فالعبقرية
القيود. من طالقة والعبقرية

ثَمَّ من فهو محالة، ال الشخصية لوازمه من مسحة ففيه العبقري يعمله عمل كل
قياس. عىل ُمطَِّرٌد

واملصطلحات؛ القواعد عىل ثائر القيود، عىل فيه خارج فهو العبقري يعمله عمل وكل
واملألوف. للمتوقع مخاِلًفا يفتأ وال يطَّرد ال ثَمَّ من فهو

الظاهر. التناقض هنا وها
لنا يفرسِّ الذي الشخصية» «مفتاح فنرى الظاهر التناقض هذا وراء خطوة ونخطو

التعليل. عىل مستعٍص كل لنا ويعلل نقيضة كل
منها الغريزة إىل أقرب العبقرية إن قلنا وقد الطيور، يف الهجرة غريزة ذلك مثال

التفكري. إىل
الشتاء، برد من والسالمة الغذاء طلب هي واحدة غاية — ريب وال — لها فالهجرة
الدقة يف تجاريها ال َلُدنية هدايًة واملسافات األوقات إىل الطري يهتدي الغاية هذه وبوحي

الفلكيني. وآالت حني املالَّ أرصاد
ما التي الطري، أرساب من األلوف أللوف والهالك الغرق سبب الدقة هذه مع لكنها

والغذاء. السالمة ابتغاء إال تحركت
الجنسني. بني االتصال ودوام التناسل غريزة آخر ومثال

باملرأة؟ الرجل يستأثر فلماذا
مراء. ال للذرية طلبًا

زوجه؟ يف يخونه له ابنًا يرى الذي الرجل يصنع وماذا
بقتله! يهم أو يقتله إنه

املجهولة الذرية يطلب هو إذ حاصلة ذرية يقتل فهو الظاهر؛ التناقض وهنا
فيها. املشكوك

وراء ما وترى الطبيعة، مع واستقامتها الَغرية هذه معنى تفهم ذلك مع ولكنك
املستقيم. القياس من الظاهر التناقض
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أرسار إىل الرجوع عند واستواء الظاهر، تناقضيف هو إنما العبقرية، تناقض وهكذا
الخفية. الشخصية

املخطئني لخطأ منًعا وتوضيحها تقريبها حاولنا التي العبقرية خصائص هي وهذه
ما «أحسن» هي العبقرية الفكرة وأن العقول، مراتب أرفع هي العبقرية أن يفهمون إذ

األفكار. به تجود
التفكري. رضوب بأحسن هي وال العقل مراتب بأرفع العبقرية ليست كال!

الحضيض، يف توجد كما الذروة يف توجد ْمنَاه قدَّ الذي الوصف عىل «حالة» ولكنها
الزعاف. السم يف تنتظر كما الرتياق يف وتنتظر

يفهمه فما السياسة، ومراوغات الجماهري إدراك يف عبقريته هي هتلر وعبقرية
والتعليم، الدرس وعن املألوفة، الخربة وعن االطالع، عن بمعِزل يشء هو الباب هذا يف
تريده ما يعلم الجماهري فمن األجسام؛ يف األثر وتباُدل املواد تفاُعل إىل أقرب يشء وهو
املسافات يف مهتٍد هو وبينما الساعة. وثبة إليه تدفعه ما يفعل الساعة وثبة ويف الجماهري،
هو إذا دليل، وال مغناطيسية إبرة وال خريطة بال املهاجر الطري كهداية بهداية الطويلة

اجتنابها. عىل يقوى وال بعينيه يراها التي ِة اللُّجَّ يف الطري يغرق كما يغرق
لها سياسته أن هتلر يف الشعبية العبقرية أو السياسية العبقرية اعتقاد إىل ويدعونا
يهجم وأنه النظام، وحدود الشغل بقيود تتسم وال الرياضة بحماسة تتسم وأنها طابع،
به تنكل التي املهلكة العقبة هو ولعله املنشودة، الغاية به بالٌغ أنه إليك يخيل هجوًما

الغاية. تلك عن النكول أشأم
لها يرمز التي كالحسبة مجهولة» «حسبة حساب أبًدا العبقري تفكري ويف

املفقودة. بالحلقة التطور جماعة لها ويرمز «س» بحرف الرياضيون
نهايتها أو النهاية، إىل تنتظم وال التفكري سلسلة فيها تنقطع حسبة أبًدا هناك

وكفى. بهذا» يحدثني قلبي «إن هي القصوى
عظيم، غرور عىل ينم يريد ما إال تريد ال كأنها اإللهية» «العناية يذكر عندما وهتلر

يقول. ما الحقيقة يف يختار وال بذلك، وحده الغرور عىل ينم ال ولكنه
املجهولة الحسبة تلك فراغ بها يسد التي الكلمة هي ُعرِفه يف اإللهية» «العناية إذ

املفقودة. الحلقة أو
الرصيح. الجواب يعييه ثم أريد؟ ما سيتم ملاذا أو هذا؟ أريد ملاذا نفسه: يسأل

نهايتها، إىل حلقاتها تنظيم يستطيع وال يجهلها أسبابًا هناك ألن الجواب يعييه
الفراغ. هذا سد يف إذن تسعفه اإللهية» «العناية فكلمة
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والعناية ذلك يريد ألنه الحرب يف سينجح أنه يتخيل حني مغرور هتلر إن يقال وقد
يريد. ما إال تريد ال اإللهية

ملاذا شبابه يف يفهم أن له قيَّضت اإللهية العناية إن كتابه يف أيًضا يقول هتلر ولكن
تتم ال الجماهري حركات أن علَّمته وأنها أخرى، أحزاب ونجحت نمسوية أحزاب فشلت
فأي … السواد دون العلية به يضطلع ال القومي االنقالب وأن الجماهري، اشرتاك بغري

إليه؟ تسوقها اإللهية العناية أن هتلر ظن التي البداهة هذه يف األلغاز من لغز
يريض بما يمألها املسببة، األفكار سلسلة يف الناقصة الحلقة أنها هنالك ما كل
اليوم، حوادث ُكنِْه إىل النفاذ عن بالضعف أو بالجهل اعرتاٍف إىل يدعوه وال غروره

التاريخ. وقضايا
تفكريه من تَفكَّك ما هتلر به يربط الذي اللحام هي اإللهية» «العناية وكلمة
صدق إذا إال متناسًقا كامًال بناءً أمامه يرى فلن خطبه تتبع أو كتابه قرأ فمن ومقدماته،

يريد. ما كل تريد اإللهية العناية أن دعواه
ركام. فوق ركام هو وإنما قائم. بناء أمامه فليس الدعوى هذه يف شك إذا أما

الخطابية كفاءته

الحارض زماننا ويف زمان، كل يف منها بد ال واإلطناب للمبالغة منافذ خطابية شهرة كل يف
خاصًة.

وبعضها بريء بعضها متعددة، مصادر من تأتي هذه واإلطناب املبالغة ومنافذ
وتدبري. قصد غري عىل يحدث الذي ومنها امُلَدبَّر، املقصود ومنها متهم،

أن يحبون الجماهري كدأب وهم السامعني، جمهور واإلطناب املبالغة مصادر فأول
ل يسهِّ تنويًما أذهانهم ينوِّموا وأن واملغاالة، الحماسة دواعي ألنفسهم يخلقوا وأن يتأثروا
الحدود، تطيق ال الشعور من موجة يف ينساقوا وأن اعتقاده، يحبون ما يعتقدوا أن لهم
الحماسة، يفسد املعقولة الحدود من حد عند الوقوف ألن الكامل؛ اإلعجاب دون تقف وال

الجماهري. تطيقه ا ممَّ الحماسة إفساد وليس
أو وتعتدل تهبط، أو ترتفع الخليقة: هذه يف طبقات — الجماهري أي — وهي

الخطابة. وموضوع الخطيب من موقفها حسب عىل الشطط، مع تجمح
الخطيب فيها يشرتك عدائية شهوة أو قومية نعرة الخطابة موضوع كان فإذا
كبرية مقدرة بغري واإلطناب للحماسة استعداد عىل الحالة هذه يف فالجمهور والسامعون،

الخطيب. يف
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يكرهون لحزبه، متشيعني أتباًعا أو الخطيب لذلك مرءوسني السامعون كان وإذا
إذن فهم إليهم؛ منسوب ِكَربَه ألن إكباره ويحبون منهم، ا غضٍّ يحسبونه ألنهم منه الغض

واإلطناب. للحماسة استعداًدا أكثر
بهم فأحرى الباكرة، السن بحرارة يفورون ناشئني صغاًرا هذا فوق كانوا وإذا
اإلبداع، معجزة الخطيب يجشموا وأال يسمعون، ملا يستسلموا أن وجماهري جماعات وهم

الَجيَشان. من تهدأ ال ذلك قبِل من هي قلوبًا بها ليستجيش
يفخرون زعيم إىل يُصُغون ناشئني صبية جمهور هو التسليم إىل الجماهري فأدنى
يف هتلر جمهور هو وهذا … الوطنية الكربياء صيحة منه ويسمعون العصبية، فخر به

يذكر. ال الذي القليل إال املواقف، جميع
جميع من زرافات زرافات السامعون لها يحتشد مجامع مرص يف الناس شهد وقد
السامع يعجب ال خطيب من ويحفظونه، يعلمونه كالًما ليسمعوا واألسنان، الطوائف

االستماع. بغية ال الواقع يف االجتماع بغية بإيمائه؛ وال بصوته
يف الرغبة إال له باعث ال الذي التصفيق ويتكرر اإلقبال ويتكرر الدعوة تتكرر ثم
ويريحه وانتظاره، وسعيه وجوده للجمهور و«يربر» السآمة ويدفع الشعور يثري يشء
غري أو كان جمهوًرا موجود، كل إىل كريه والفناء بالفناء. «وجوده» عىل الحكم من

جمهور!
إىل ليستمعوا مالهم من يبذلون الناس من حشًدا يوم كل نشهد أن وسعنا ويف
ينفجر حتى األوىل الكلمة يلفظ أن إال هو فما األدوار. من دور يف مشهور مضحك ُمَمثٍِّل
قد يكون أن بعد قال؟ ماذا جاره: أحدهم سأل وربما والقهقهة، بالضحك السامعون

الضاحكني! مع ضحك
من وأخالها املصادر أبرأ هو الخطباء شهرة يف واإلطناب للمبالغة األول: فاملصدر

وجود. له انتظم حيث وجوده عن الجمهور دفاع وهو الذمة، وفساد الغش
مصدر وهو والتدبري، االندفاع وبني واالتهام، الرباءة بني وسط الثاني: واملصدر

األخبار. وكتاب الرواة

تستحق ال َهيِّنة حادثة وصف يف واإلغراق التهويل َلتتعمد اإلخبارية الصحيفة فإن
من ال تكتب، ما إىل التفاتهم من وتعيش يلتفتوا، أن القراء من تريد ألنها إليها؛ االلتفات

اإلهمال. تستحق التي األخبار يُهملوا أن تعويدهم
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مشهود يوم يف الزعماء أحد يلقيها خطبة لينقل ميل ألف يسافر الذي والكاتب
واإلعجاز السحر دون بما قنع إذا وظيفته يفقد قد املرشق إىل املغرب من املصري مرتقب
متلهفني! متشوقني به ويتكهنون ينتظرونه الناس لبث وما رأى، وما سمع ما وصف يف
ويعرض املسئول العارف فيقرأها الرصينة الصحيفة يف األمينة الرواية تتفق وقد
مرسح إىل ينظرون كما السياسة مرسح إىل ينظرون ممن والعناوين املناظر طالب عنها
وينقطع فيه املبالغ النبأ فيتواتر مكان، كل يف والنظارة القراء جمهرة وهم التمثيل،
يف وبالشك والتلفيق، الكذب برواج األمر وينتهي واألناة، الصدق عىل يحرص الذي النبأ

واألمانة. الصدق
وال زمان كل يف سياسية شهرة لكل مالزمتان الرواة ومبالغة السامعني فمبالغة
ودفع والغرابة الِجدَّة إىل التشوُّف وزمان واإلذاعة، النرش زمان الحارض: زماننا سيما

والسآمة. امللل

الشهرة يف التهويل مصادر من آخر مصدر الرواة ومبالغة السامعني مبالغة بعد ويأتي
رة املسخَّ الدعوة مصدر به ونعني املرسومة، والخطة السيئة النية عىل قائم الخطابية
سالح عىل اعتمادهم فوق خاصة النازيون عليه يعتمد سالح وهو املأجورة، واألقوال

امليدان.
يتاح ما أقىص النازي الزعيم شهرة تعظيم يف بلغت قد املبالغات هذه وجميع
اهتمام، كل جاوز قد رة املسخَّ بالدعوة النازيني فاهتمام اإلطالق؛ عىل تبلغ أن لشهرة
أعوام عدة فِتئوا ما األقالم وحَملة واالستسالم، التسليم إىل الجماهري أقرب وجمهورهم

األقوام. جميع بني القراء نهمة إشباع يف يتنافسون

أذاعها التي شهرته من كثريًا أقل الخطابية هتلر حقيقة تكون أن إذن الطبيعي فمن
كثري شهرته حساب يف يدخل وأن ومريديه، أتباعه من والسامعون والصحفيون الدعاة

و«اإلخراج». واالخرتاع املبالغة من
برلني يف املتكلم عىل ونحكم بعد، عىل ونراهم الخطباء فيه نسمع عرص يف ونحن
من املتحركة الصور عىل وال املذياع عىل فما وسامع، راءٍ حكم واشنطون أو موسكو أو

بعيد.
وسمعناه. هتلر رأينا وقد
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عرصنا يف الكالم ملوك من ليس أنه كذلك شك ال ولكن مبني، خطيب شك وال فهو
كل يف ويتكلمون جمهور كل يخاطبون الذين الخطباء طبقة من يَُعدُّ ال وأنه الحارض،
غري موضوع يف لحظات بضع القول يُحسن نخاله وال األسماع، عيص ويروِّضون قضية
وال الجملة، يف يوافقونه الذين غري أناس بني أو سنة، عرشين منذ يقلِّبه الذي املوضوع

التفصيل. يف إال — خالفوه إن — يخالفونه
زغلول. سعد مهابة يف وال جورج، لويد بادرة يف وال بريان، إفاضة يف هو فليس

يقدر فال له فريسة ووقع ووعاه حفظه حتى دوره كرَّر الذي املمثل إىل أقرب ولكنه
تبديله. عىل

إىل مطمنئ غري أو املزعومة، أملانيا مظالم يف متكلم غري أو غاضب، غري مثًال تخيْله
سامعيه. آذان

معرفة غري عىل السامعني يفاجئ القاهرة يف أو موسكو يف أو لندن يف واقًفا وتخيله
كالمه. بموضوع عهد وال باسمه،
محالة. ال ضائع إذن إنه

ترتدد واحدة عادة عىل قط خرج ما وأنه الدليل، يقيم وال يُقِنع ال أنه األكرب وعيبه
السامعني ومواجهة الكراهية وإرضام الحفائظ إثارة وهي وموضوعاته، مواقفه جميع يف
قانع؟ هو من إقناع يف اجتهاده وفيَم … وبينهم بينه عليه املتَّفق الشعور جانب من

برهان؟ بغري مؤمن هو من وإيمان
وبعضها بطبعه، عالق أصيل بعضها كثرية: علل إىل عنده العادة هذه ومرجع

وعرصه. حياته حوادث من عليه طارئ حديث
عىل األخرية أيامه يف تعوَّد أنه وهو ذكرناه، الذي هذا هو عليه الطارئ فالحديث
أن يريدون ال ولعلهم حسابه، عىل يجرسون وال يحاسبونه ال أناًسا يخاطب أن األقل

وبينه. بينهم الشعور التفاق يحاسبوه
الشعبية، العاطفة يف غني الشخصية، العاطفة يف فقري أنه بطبعه العالق واألصيل

والجماهري. الفرد بني تربط التي العاطفة أي
العقل ومواجهة واملحادثة، املساجلة عادة تربي التي هي الشخصية والعاطفة
يف الصادعة بالحجة واإلثبات اإلصغاء، موضع يف واإلصغاء للنفس، والنفس للعقل،

اإلثبات. موضع
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الخطابي. والغضب الوجوم بني هتلر

يقول األفكار، بها يقابل وفكرة العواطف، بها يساجل عاطفة عىل املفطور فالرجل
بالدليل ومرًة باإليحاء مرًة األفراد، بها يستمال التي بالوسائل الفرد ويستميل ويسمع،
واالعرتاض. املناقشة بحق واالعرتاف الثقة بتبادل مرة كل ويف املفهوم، بالرشح ومرة

ما عنده ليس والذي الفردية، العاطفة جانب من نفسه نضبت الذي الرجل أما
الوشائج جميع انقطعت والذي بخاطر، خاطًرا أو بفهم فهًما أو بمودة مودة به يتبادل
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بني أو واأللوف الواحد بني تكون التي الوشيجة إال آدم أبناء من إخوانه وبني بينه
اإلصغاء وعىل والتفاهم التحدُّث عىل القدرة محدود رجل فذلك والجمهور؛ الداعية
يتخيل أن أو باالستماع، منه ويكتفى له. يستمع جمهوًرا يجد أن عليه محتوم واإلقناع،

قليلون. أفراد مجلسه يف كان وإن جمهور بني قائًما نفسه
أو يقف أن دون ساعة بعد ساعة السياسة أحاديث يف ق بالتدفُّ هتلر اشتهر لهذا
أو نادرة حكاية بني فهو السياسة أحاديث يف يتدفق لم فإن التكرار. يسأم أو يتمهل
إال مجلسه يف فليس ذاك وال هذا يكن لم فإن قديم، تاريخ رسد أو مطروقة، ملحة إعادة

والوجوم. السكوت
«معدوم». الَفْرُد فهتلر

الجماهري. صدى يردد أو الجماهري يف ينفخ الذي الربق فهو املوجود هتلر أما
باهتة فاترة صوًرا أمامك تَر والتحادث التفاهم مواقف يف وهو صوره إىل وانظر

والنفور. الريبة ناظرها نفس يف وتبعث الحياة ونقص بالتكلُّف تنطق
فيها ينقطع التي الصور فهي والشدة الحركة وتلبسه فيها يحيا التي الصور أما

البغضاء. فيها ج وتتأجَّ الغضب فيها ويثور التفاهم
الصور؟ هذه يف ترى وماذا

يف الغضب ليحركون جميًعا وإنهم َليغضبون، جميًعا الحماسيني الخطباء إن
الجماهري.

وحماسة حماسة بني االختالف وإن عظيم، َلفرق وغضب غضب بني الفرق أن إال
والهوان. الجالل وبني واملرض، القوة بني االختالف ليفوق

به يصول السيف كأنه غضبًا فرأينا خطبه يف غاضب وهو زغلول سعد رأينا
يصول. كيف ويعرف ِقرنه، عىل الفارس

املفتوح ُل مَّ الدُّ كأنه غضبًا رأينا رأينا؟ فماذا خطبه يف غاضب وهو هتلر ورأينا
وقت يف األلم والتذاذ لأللم فرصة فهو املحبوس، القيح كأنها كامنة ضغينة عن س ينفِّ

األقوياء. أيدي يف بالسيف وليس داء، عن للتنفيس عالج وهو واحد،
صارع. بوثبة وليس مرصوع نوبة هو

منه. تمتلئ أن العيون تََودُّ بمنظر وليس العيون، منه تزَورُّ منظر وهو
برقصة وليس والتشفي، النقمة أوثان أمام ِم الدَّ حومة يف الهمجي رقصة وهو

الربجاس. حومة يف الفارس
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الربيطاني. السفري مع هتلر

ألنه يغضب؛ وهو أو يخطب، وهو لهتلر عدة صوًرا الصفحات هذه يف جمعنا وقد
القارئ يستطيع ترى يا الصور تلك من صورة فأية ليغضب. إال يخطب َقلَّما الحقيقة يف

يزمجر؟» أو يزأر هتلر صورة «هذه مثًال: تحتها يكتب أن
ولكن زغلول، لسعد أو كمال ملصطفى كثرية صور تحت َليُكتب الكالم هذا إن
يف ويوزع املحافل جميع يف يتبعه ا خاصٍّ رساًما واتخاذه بصوره عنايته عىل — هتلر
تُخيِّل واحدة صورة له توجد ال — منها األلوف عرشات بل الصور ألوف العالم أقطار
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يكتب أن يصح ا ممَّ استثناء بال وكلها الغاضب، األسد أو املزمجر األسد هيئة الناظر إىل
عليه. جناح وال … «يلطم» هتلر أو يعوي» «هتلر تحته: القارئ

غروره لشياطني فيها يتزين التي الخطابة حلقات يحب كهذا رجًال أن املعقول ومن
كما والتهييج للهياج فيها ويسرتيح الزوار، لشياطني املجنونة املرأة تتزين كما وحقده
الدماء. يف تتخبط وهي الذبائح ورؤية الطبل وجَلبة الرقص لرصعة املرأة تلك تسرتيح
عجزه عىل تُطلعه ألنها والتفاهم املفاوضة مواقف يكره أن ا جدٍّ املعقول ومن
أن إال … حوله ممن أقل نفسه رأي يف وهو منها وتخرجه طبعه، خواء عن له وتكشف
وليس اإلمالء موقف يف إذن فهو أحاديثه؛ معظم يف يفعل كما بالحرب التهديد إىل يلجأ

واإلقناع. املفاوضة موقف يف
ورؤساء الدول سفراء وبني بينه دارت التي املفاوضات يف كلماته ُسجلت وقد
أو يراوغ، ممثًال إال فيها يكون ال األضاحيك: وأضحوكة الِعَرب عربة هي فإذا الحكومات،
هذا أنكر إني الجاهالت، والنساء األطفال طريقة عىل يقال ملا منِكًرا أو يتوعد، مهدًدا

… مزيد وال هذا، أنكر ألني
حكومة عىل فرضها التي الرشوط يف اإلنجليزية الوزارة رئيس شامربلن مسرت ناقشه
من الثامنة الساعة يف اإلخالء تبدأ وأن املطلوبة األرض تُخيل أن فيها عليها وأوجب براغ
الثامن اليوم انتهاء عند تتمه وأن (١٩٣٨) سبتمرب شهر من والعرشين السادس صباح

والعرشين.
عىل هزيمة، وبغري حرب، بغري نهائي» «إنذار إمالء هذا إن شامربلن مسرت له فقال

االحتالل. وقبلت املطالب قبلت أمة
الصلح معاهدات ذكر كلما يذكرها هتلر ألن عمًدا «إمالء» كلمة شامربلن واختار

املعاهدات. تلك لفسخ موجبًا ويعتربها الخصوص، عىل فرساي ومعاهدة
قائًال: الورقة رأس إىل وأشار إمالء.» هو ليس «كال، قال: أن عىل هتلر زاد فما

«… مذكرة كلمة عليها مكتوب الورقة إن «انظر!
ال ولكنه ويسيغونه، فيقبلونه الخطابة ساحة يف القمصان لالبيس يقال كالم وهو

وسفراء. وزراء مفاوضات يف يقال
ميدان يف به يغلب ولن األسلوب، بهذا هتلر فيه يغلب الذي امليدان هي فالخطابة

آخر.
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لإلصغاء املستعدِّين السامعني ومساعدة باملرانة يُحذق ما الخطابة من حذق وقد
التعبري. وسهولة الكالم تدفق وأهمه والتصديق،

الصلة انقطاع وهو واحد بزاد إال الفطرية الخطابة أدوات من الطبيعة تزوِّده ولم
بالحياة للشعور الجماهري مواجهة إىل ذلك أجل من واضطراره األفراد، وبني بينه النفسية
املوقف يلهمه أن يندر فال ذهنه إىل الحركة ودبَّت نفسه نشطت ومتى اإلحساس. ونشاط
السخط تستفز صورة أو مزرية صورة يف أعداءه بها يمثل التي البارعة الخواطر بعض
عناية أو عطف وليدة واحدة صورة فيها وليس الكراهية والئد من وكلها واالمتعاض،

باآلخرين.

الهادئة. حياته يف هتلر
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منقوًال الصوت يسمع من فيه الحقيقة يتبني ال اختالًفا صوته يف الناقدون ويختلف
وبعضها للتحريف بعضها ويعرِّض أصلها عىل األصوات بعض ينقل وهو باملذياع،

للتحسني.
أجرى إنه ويقولون اآلذان، تصك خشونة صوته عىل يعيبون من الناقدين فمن

العيب. هذا إلصالح حنجرته يف الجراحية العملية
أصلح من ويعده التجويف، ورنة العمق من صوته يف بما يعجب من ومنهم

السامعني. عىل والتهويل الجارف الشعور لنقل الخطابية األصوات
يف فاملهم صحيح غري أو صحيًحا الناقدون أولئك يعيبه الذي العيب كان وسواء
قد وعندئٍذ معروف، ولون طابع لها يكون وأن بالتكرار، تؤلف أن األصوات صفات

والتوفيق. النجاح مع فيها مرغوبًا حلية العيب يصبح

سيماه

التاريخ. عصور جميع بني مداَفٍع غري الزعماء عرص هو هذا عرصنا
ومقوماتها، رشوطها اختالف عىل الزعامة رضوب من رضب كل فيه شهدنا فقد
التي الجماعات من جماعة وكل الشعبية الحركات رضوب من رضب كل فيه وشهدنا

لزعيم. بالطاعة تدين
بهيبة األتباع يقودون كمال ومصطفى زغلول سعد طراز من زعماء شهدنا

املطاع. السيد وطلعة اآلمرة «الشخصية»
كما الناس بهم ويأتمُّ القداسة هالة بهم تحف غاندي طراز من زعماء وشهدنا

املحراب. بناسك ون يأتمُّ
والثقة بالصرب املقاتلني القديسني عهد يعيدون فالريا» «دي طراز من زعماء وشهدنا

واملفاداة.
كما أتباعهم إىل الحيوي النشاط منهم يرسي موسوليني طراز من زعماء وشهدنا

األسالك. يف الحرارة ترسي
واملنطق املتعصب الفكر بقوة يقنعونهم من يقنعون لنني طراز من زعماء وشهدنا

العنيف. واللََّدد املنحرف
وحصافة العزم برصامة زعامتهم يقررون شيك كاي شيان طراز من زعماء وشهدنا

والعناد. الصرب ومثابرة الذهن
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الصفات، من قومهم أبناء يف يجتمع ما أكرب يجمعون السعود كابن زعماء وشهدنا
كما العربية األمة طبائع يف عربي أكرب ألنه العرب أكرب السعود ابن أن الناس فيفهم

اآلن. نعرفها
زعامتهم، أرسار يف يحارون فال مون املتوسِّ املتفرِّسون يراهم الزعماء هؤالء وكل
باستحقاق اإليمان ألن زعماء؟ هؤالء كان ملاذا يسألوا: أن مضطرين أنفسهم يجدون وال
شيك كاي وشيان ولنني وموسوليني فالريا ودي وغاندي كمال ومصطفى زغلول سعد
االستحقاق. ذلك يف الشك من كثريًا أسهل لهو أقوامهم يف الزعامة ملنزلة السعود وابن

غاندي أو زغلول كسعد رجًال املتوسم املتفرس يرى أن البال عىل يخطر ما فآخر
من هذا جعل الذي ما وِهللا أدري ال سائًال: يخرج ثم التفاوت، من بينهما ما بُعد عىل

خاطر. يف له تحيك ال هنا الشك حرية ألن السؤال هذا يسأل ال إنه الزعماء؟
نعتقد ما عىل فكلهم — املتحركة الصور يف أكثرنا رآه وقد — هتلر رأوا الذين أما
هيبة عن يعوضه يشء وأي الجماهري؟ يستهوي ملاذا فيه؟ الزعامة رس أين يسألون:

الزعماء؟
أو النازيني، جماهري من « مكربَّ «واحد هو أنه هتلر يف الزعامة رس أن نحن وعندنا
يسمع ال متعددين، أفراد أصداء الواسعة الساحة يف يعيد الذي الصوت» «مكرب هو أنه

قريب. أمد إىل إال منهم الواحد
بهذا معظًما ًما مجسَّ نفسه فيه يتمثَّل أن أتباعه من فرد كل يستطيع رجل فهو
نطاق يف منك نموذج ذا هو أنت. ذا هو انظر. انظر. الخفي: وعيه يف ويقول التمثيل.

كبري.
من مجموعة ولبابه صميمه يف ألنه الشخصية» «املعالم ضائع هذا أجل من وهتلر

عظيم. فرد مالمح له عظيم بفرد وليس الجمهور مالمح
الحائر حريَة لكان خمسمائة وسط أو خمسني وسط أو خمسة وسط يف ُوِضَع ولو
بينها من انتزعتها إذا إال الصور سائر من تتميز ال صورة ألنه واالستخراج؛ االنتقاء يف

لتكبريها.
كما يلبَسها ولكنه وأجسم، أضخم هتلر يف فهي الشارع رجل يف َخصلة فكل
يشعرك وال واملناظرة، املقاومة تثري مقررة «بشخصية» يناقضك فال دوره املمثل يلبس
الكاسب وأنت عليه أجلسته الذي أنت ألنك الرئاسة؛ كريس عىل تجلسه أن بالغضاضة
الحية الحقيقة وأنت مرسحية» «شخصية هو فإنما ونصيبه، نصيبك بني املوازنة عند

حال. كل عىل
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وجوبلز. هتلر

مولتكة، وبني بينه أو هندنربج، وبني بينه أو بسمارك، وبني بينه مثًال الفارق وانظر
اإلجمال. عىل األملان أمة يف والحربية السياسية القيادة أصحاب وبني بينه أو

به لتمثل تلبسه الذي الثوب عىل تقوم مرسحية» «شخصية هؤالء من واحد فليس
بأرسها. األمة

أملانيون ولكنهم والسحناء، الخلق يف وأملانيون الصميم، يف أملانيون إنهم نعم
فيه تتساوى الذي األملاني بالقناع وليسوا السواد، مالمح يف تنغمر ال بمالمح ينفردون

الوجوه.
قومه؟ جلباب عنه نزعت إذا بسمارك من يبقى ماذا

كثري. يبقى
الصبغة تلك من أو املرسحي الجلباب ذلك من جردته إذا هتلر من يبقى وماذا

يشء. ال العمومية؟
ودواعيها املعلوم أوانها يف النازية الحركة عن عزلته إذا أيًضا منه يبقى يشء وال
باب يطرق لم ولو موجود وبسمارك وجود، له يكون لن النازي» غري «فهتلر املسبوقة؛

الديوان.
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يشهد هتلر وكان القرب، عىل هتلر رأى الذي املمثل Karl Stepanek شتيبانك كارل قال
فقال: الفوهرر «دخل التشكية: نشأته من الرغم عىل اآلرية الجنسية عليه ويخلع رواياته
بالتحية يدي ورفعت هيل! فأجبته: إيلَّ. بحضورك مغتبط إني النازيني. تحية … هيل!

املعهودة.
اشتهرتا اللتان عيناه أما عليه، بادية التفكري وسيماء دارجة كلمات ببعض لفظ ثم
اإلنجليز من أناس سألني وطاملا إيلَّ. تنظران أقول وال خاليل تنظران فكانتا الحديد بلون
لونًا أعطيهما أن قط استطعت ما إنني أقول فالحق لونهما؟ وما هما ما العينني تينك عن
مقبول، غري شيئًا َشكَّ وال تحديقهما يف إن الخرضاء. أو الزرقاء أو الرمادية األلوان من
إىل منه ينامون الذين تحديق إىل أقرب رأيت فيما فهو باملغناطييس بعضهم وصفه فإن

يُنيمون.» الذين تحديق
إنجلرتا يف يلقبونه كانوا الذي الربيطاني السفري هندرسون نيفيل السري وقال
سيما وال — األملان من كثريًا أسمع أن «ألفت األملان:4 مساملة يف رغبته لفرط «بالنازي»
سخونة فيهما فأرى إليهما أنظر وكنت خاصة، وعينيه سيماه بإرشاق يرتنمون — النساء
من الرغم عىل أنني بيد الرسمية. املناسبات يف إال أراه أن حظي من يكن لم إذ وغضبًا؛
بما املصارحة من مناًصا أرى لست شأنها من اإلقالل يستطاع ال التي ومساعيه أعماله
سمة بأية قط يشعرني لم أنه وذاك بعدها. أو األوىل املقابلة عند األثر من نفيس يف أبقاه

العظمة. سمات من
الخالبة عىل قدرة له وكانت بيان، إىل حاجة بغري ٌ بنيِّ هو كما شعبه يسحر كان ولقد
غري شهدتُه أثر لها وكان ومخزوناته، بضائعه إحدى كانت فإنها عليها، النية أجمع إذا

نصيب. منه يل يكن لم وإن مرة.
سارت فإذا تدليله. وحسن بسداده أحيانًا يربكني كان املعقولة حاالته يف أنه عىل
إليه أصبو كنت ما فكل قومه، عىل السلطان أبلغ لها كان التي الحالة وهي سورته،

نفسه. تهدئة أرجوه أن ساعتئٍذ
وما تساءلت طاملا ولكني لقيته، حيثما وتأدبًا الفطرة اعتزاز من كثريًا منه ورأيت
األملانية؟ األمة عىل بسلطانه احتفظ وكيف املرتبة؟ هذه إىل صعد كيف أسأل: برحت
وأن املستبد، الحاكم يسوقهم أن يحبون األملان أن أعتقد فيما الثاني السؤال وجواب

.Failure of a Mission مهمة إخفاق كتابه من 4
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هو حيث إبقائه يف له حيلة فال اآلن. له يبدِّ أن زعيمه عىل حصل وقد بقادر، ليس حزبه
والدمار.» الهدم يتقي أن أراد إذا

كانت قد وإقناعها النفس خداع عىل القدرة «هذه آخر: موضع يف نيفيل السري وقال
بما شعبه وإقناع عواطفه إرضام عىل ساعدته وقد وتدبرياته، بخططه موصوًال جزءًا
يومئٍذ يجادل فلسوف يَّان الدَّ يدي بني غًدا وقف إذا أنه إيلَّ ويخيل تصديقه. عىل يريدهم
قبل لو الحرب أهوال من أوروبا يعصم أن حريٍّا كان بأنه األمر ظاهر يف املؤمن جدال

السخية!» املعقولة رشوطه البولونيون
مظهره فوصفت Rosita Forbes فوربس» «روزيتا املعروفة الرحالة وزارته
مسحة يف لك يلوح أن دائًما هتلر «يستطيع وقالت:5 الهادئة أحواله يف بالتفاهة
عىل الساعة تلك ويف قوله، ساعة يف يقوله ما يحس وأن أتمها، عىل والرباءة البساطة
وعيناه بالغة. سهولة يف يتكلم بل الغزيرة، املعرفة يصطنع ال وهو غريها! يف ال األرجح
يحسه ما لك يعكس ولكنه والفراغ، الخلو بعض عن تشفان — الدفاع موقف لزم إذا —

«… كيانه وسائر مالمحه من لك يبدو ما بكل الحديث بموضوع اهتم متى
وتبَّاع الحاملني أنجبت طاملا الجنوبية أملانيا «إن روبرت:6 ستيفن األستاذ وقال
ال الوسطى القرون نزعة بينهم تزال فال البافاري، لدفيج البجع ملك مثال عىل الخياالت،
رأي ترى ال التي الخرافات كأنها جبال بني الوهم كأنه عالم يف يعيشون وهم تفارقهم.

ستار.» وتصوير مرسح تخريج لهم التي والبيوت الحقول وكأنما العيان،
فالح، ابن كل تعليم عىل قليًال تعليمه يزيد فالح ابن منهم: واحد «وهتلر قال: ثم
قصص من عندهم ما أعجب يف الخيال متناول عىل يعلو مكان يف اآلن يستوي ولكنه

الجان.
نبهني وقد الدهشة، بعض مدهوش إنسان هيئة من أبًدا يخلو ال إنه الحق ويف
من نفسه يشد وهو هتلر هيئة إىل نورمربج رحلة يف الزمني العقول أطباء كبار من زميل
الشخصية حاالت من حالة هي كأنما األحالم، عن ليكفَّ الكربى املحافل يف حني إىل حني
يفتأ وال الفالحني، جمهرة بني الشائعة الفالح صفات فيه تربز أن يحب ال فهو املزدوجة،
إىل الزميل ذلك ونبَّهني عظيم، شعب بني اإلله نصف أو الزعيم دور بتمثيل نفسه مذكًِّرا

.These Men I Knew أعرفهم الرجال هؤالء كتاب من 5

.The House that Hitler Built هتلر بناه الذي البيت كتاب صاحب Stefhen. H. Robert 6
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واالكتفاء الرىض مالمح تبديل إىل إرساعه وهي الخليقة، هذه عالمات من أخرى عالمة
«… الشعبية املواكب وسط يف أحيانًا وجهه إىل تزحف التي

الذي االستحضار مزاج أو الذاتي» «اإليحاء عىل مطبوع رجل مالمح كلها هذه
واألدوار. الشخوص تحضري عىل املمثلون به يستعني

بني أبًدا وهو خياله، صبغة من قناع البس أبًدا وهو شخصه، غري شخص أبًدا فهو
النكرات. من نكرة فهو وإال وتصفيق، هتاف من مسمع وعىل جمهور

… عليه وسكناته حركاته وقيدوا ودرسوه راقبوه الذين أوصاف من نستفيد ونحن
الزعماء، عرص يف قلنا كما ألننا أجمعني؛ هؤالء أقوال اختفت إذا عنَّا يختفي ال ولكنه
محيص لنا وليس األرجاء، يف ترتدد املتحركة والصور الفضاء، يجوب املذياع عرص ويف
ننسب أن املقابلة هذه بعد وسعنا يف وليس زمانه، يف األمم زعماء وبني بينه املقابلة من
وغاندي كمال ومصطفى زغلول سعد أمثال يف تتجىل التي كالصفات «ذاتية» صفة إليه
يف صوت مكرب فهو الزعامة؛ مقوِّمات يف وبينهم بينه الفارق ننىس أن وال وموسوليني،

األصوات. تكبري يف سيماه تنحرص من جميًعا منهم وليس عامة، ساحة

أصحابه

وأعوانه أصحابه بسرية تُِلمَّ أن إنسان نفس دراسة إىل وأقربها الطرق أوىف كان وربما
إليه. ويحتاجون إليهم ويحتاج معه، ويعملون معهم يعمل الذين

هل عليه: يتفقون الذي العمل حقيقة نعلم وأعوانه أصحابه بسرية اإلملام هذا فمن
لإلجرام. مخلوقون أناس عليها يتفق جريمة هو أو كرام، أناس عليها يتفق َمَربٌَّة هو

وصف يطلق أن عليه الثناء يف الراغبني وأرغب هتلر إىل املقربني أقرب وسع يف وليس
هذا وإخوان وهيملر وجوبلز وريبنرتوب جورنج األخصاء: أصحابه عىل الكرام» «األناس

الطراز!
الرشور. وحب الدخلة وسوء والغدر بالنقمة املشهورين الظهور مرىض من فكلهم
له يخطر وال مدبَّرة! جريمة هنا ها الفور: عىل فيقول العارف يعرفهم ممن وكلهم

والفضيلة. والشمم النبل مآثر من مأثرة أنها بال عىل
الجواسيس وقائد الشحنة رئيس أنه فحسبه هيملر، سرية يف التوسع إىل حاجة وال
األبناء وإفساد املعتقالت، يف التعذيب ووصمة الوقيعة ومكائد الغيلة آثام إليه ترجع الذي
ًطا وتسقُّ الفضائح وراء سعيًا اإلخوان؛ عىل واإلخوان األزواج، عىل والزوجات اآلباء، عىل
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نمسويان. ضابطان جانبه وإىل تغمض ال التي هتلر عني هيملر

أن البال عىل يخطر ال نازية» «بوظيفة وقياًما واألكاذيب، للجنايات واخرتاًعا لألخبار
رشيف. صادق رجل بها يضطلع

التي النازية الدعاية مدير أنه فحسبه جوبلز، سرية يف التوسع إىل كذلك حاجة وال
الرقابة قسوة من الرغم عىل أنفسهم واألملان الرصيح، والكذب الخبيث الدس عىل تقوم
يقول مرة Finkh فنك لدفيج الهزيل املمثل وقف تتحرك، أكذوبة بأنه يصفونه عليهم
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قصرية األكاذيب إن مثًال: فنقول داٍع.» لغري الجمع صيغة نحب األملان «نحن به: معرًِّضا
قصرية! رجل لها األكذوبة إن فنقول: نخترص ال ملاذا … األرجل

الشحنة. رجال يحرسه «اآلري» جوبلز

زمام عىل هتلر مع يقبضان اللذين الرجلني عن املقررة الحقائق نذكر ولكننا
وجورنج الخارجية، السياسة عن املسئول ريبنرتوب وهما األملانية، البالد يف كلها السطوة
وقوة السياسة قوة من أملانيا يف ما كل ينحرص وفيهما والطريان، الجيش عن املسئول

السالح.
الحديث االصطالح يف ُعِرُفوا الذين «االنتهاز» وأمثلة الظهور رصعى من فاألول

«الوصوليني». بنعت
املراجع عند سعى ثم تبنَّاه، حتى ِه َعمِّ عند سعى ولكنه األلقاب أصحاب من يكن لم

الصحيحة. بالبنوة يورث كما بالتبني اللقب وراثة قبلت حتى الرسمية
هنكل أوتو إىل فأصهر الزواج، طريق من الثروة إىل وصل ولكنه األغنياء يكن ولم

املعدودين. األنبذة تجار من املاليني صاحب Otto Hinckel
الفرنسيون يعسكر حيث الغربية أملانيا يف بالنبيذ يتجر الحرب، وبعد نشأته، يف وكان
للبالد! املحتلني «األعداء» برعاية التهريب عىل تقوم كانت تجارة وهي الحلفاء، وجنود
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وطبيعة النازيني بأخالق األسباب «أليق» من هتلر وبني بينه التعارف سبب وكان
النازية. الحركة

الحرب أعقاب يف البافارية األحزاب عىل بالتجسس منوًطا ريبنرتوب كان فقد
واالرتياب الشبهة موضع فكانا آخر، ضابط املهمة هذه يف يساعده ضابًطا وكان املاضية،
متهمة أسلفنا كما كانت التي الضباط طبقة إىل النتمائهما الجند وصغار العمال بني

العاملة. الطبقة أبناء من السواد عرف يف النيات
إليهما وينقل املهمة هذه عنهما يؤدي «جندي» عن بحثا أنهما ذلك جراء من وكان
كان الذي «هتلر» غري الطلبة هذه تكن ولم املنشودة، بالطِّلبة فعثرا ويرى، يسمع ما

ميونيخ. مقاهي يف القبيل هذا من صناعة لكل ا مستعدٍّ
والرئيس. املرءوس بني أو واملرءوس، الرئيس بني التعارف تم النحو هذا وعىل

الساعي هو وهو سنوات، لخمس الياباني األملاني امليثاق موقع هو بعُد، وريبنرتوب
مهما األخالق عىل الداللة من يخلو ال لعمل وإنه والروس! األملان بني املحالفة إبرام يف

الدولية. واملناورات السياسة باسم تسويغه يف القائلون يَُقِل
املورفني يتعاطى كان أنه السويد بالد يف الرسمية األوراق من فالثابت جورينج أما
سنة «ستوكهلم» مدينة يف الشخصية األحوال قضاة أمام والصيادلة األطباء بشهادة

.١٩٢٦
Von كانتزو فون السابق زوجها من ُطلقت السويدية زوجته أن القضية وفحوى
إىل السابق الزوج أهل وجاء الحضانة، عىل فاختلفا قارص، ولد منه ولها Kantzow
األم ألن … الجديد وزوجها األم بني محقق خطر عىل الولد تربية أن يثبتون املحكمة
وأعراض املخدرات بإدمان مصاب — جورينج وهو — والزوج املزمنة، بالنوبات مصابة

الجنون.
عن الولد بفصل املحكمة قضت والشهود الخرباء أقوال وسماع الوثائق تقديم وبعد

آخرين. حضانة إىل وتسليمه الزوجني
بعاصمة Aspudden أسبودن مستشفى دخل جورينج أن املحكمة يف ثبت وقد
منه نُِقَل وأنه الجنون، وعوارض املخدرات آفة من للعالج ١٩٢٦ سنة منتصف يف السويد
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هياجه لفرط مبطنة حجرة يف يحجزونه كانوا حيث Katarina كاتارينا مستشفى إىل
عليه.7 املورفني تحريم بعد

فكاهات منها تفرغ وال تُحىص ال األخالق ونشوز الظهور حب يف جورينج وعجائب
نيًفا يبدِّل وأنه أسد بشبل يلعب أنه منها حسبك نازيني، وغري نازيني من برلني أهل

والشارات! واألوسمة باألنواط منها واحدة كل ويمأل رسمية، كسوة وعرشين
إىل جياع فكلهم وأشكال؛ صور عىل النازيني زعماء بني عامة اآلفة أن والظاهر

واإلخراج. التمثيل جو يف يعيشون وكلهم الرباق، املظهر
وحمل الكىس تبديل يف مثله يكثر ال — ريبنرتوب وهو — لجورينج األول فاملنافس
عنها تغرَّب أو بالده يف أقام سواء وتهويل تمثيل بغري يعيش ال ولكنه واألوسمة، األنواط
يلبسون فتى وخمسني مائة من حرًسا فيها فأقام الخارجية وزارة توىل أنه ذاك ومن …
ألداء صباح كل ون ويصطفُّ األكتاف، من األهداب ويرسلون الخرضاء، الرمادية الكسوة

الوزارة. فناء يف التحية
الرسمية ريبنرتوب مآدب من مأدبة حرض أنه األمريكية Life «اليف» مراسل وروى
واقًفا رودلف بابنه برص الكبرية الردهة دخل فلما اإلنجليزية، العاصمة يف سفري وهو
يقرأها كأنه فيها يقلِّب لهتلر «كفاحي» كتاب من تفتح لم نسخة يده ويف الرشفة عىل

قراءتها! يف وينعم
فحرضها شيانو، للكونت تكريًما التايل الخريف يف أخرى مأدبة ريبنرتوب أدب ثم
األول موضعه ويف األوىل، وقفته يف الفتى فرأيت قال: املدعوين. الصحفيني مع املراسل

بإنعام. قراءته عىل مقبل وهو بعد، يُفتح لم الكتاب ومعه
هذا مهازل من يُروى ما أعجب لندن بالط يف النازية والوقفة هتلر» «هيل وحكاية

واإلخراج! التمثيل
األمة محنة من واالستفادة الوطنية استغالل يف وجورينج ريبنرتوب تساوى وقد

الحاجة. عند
هنالك ويتجر الفرصة يقنص أن ريبنرتوب يمنع لم الرين لوادي الحلفاء فاحتالل

النبيذ. بتهريب

.Kurt Singer سنجر كورت تأليف أملانيا»، يف رجل أخطر «جورنج كتاب 7
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األسواق يف للبيع الواقية املظالت يعرضرس أن تمنعه لم الوطنية جورينج وحماسة
لهذه مصنًعا الثاني الريخ باسم املعروفة األملانية الجمهورية أيام يف فأنشأ األوروبية،
وهي واألصدقاء، األعداء دول من يشرتيها أن يشاء ملن يعرضها السويد بعاصمة املظالت

الغربية. وامليادين النرويج غارات يف اآلن عليها يعتمدون التي املظالت تلك
يقيض الذي للقانون وفًقا السويدية املحفوظات دار يف اإلعالن نسخة حفظت وقد
جورينج فكأنَّ … مطبوعة ورقة كل من الحكومية املكتبات يف نسخة بإيداع البالد تلك يف
الحكم من يائًسا كان إذا أما حكمه، من نصيب له كان إذا إال بمخرتعاته وطنه يختص ال

عليه. الحق هذا لوطنه فليس أجنبية بالد يف غريبًا
الزعماء ودائع عن Sefton Delmer ديلمر سفتون الصحفي أفشاه ما هنا وندع
الجنيهات. من ماليني سبعة تقديره يف وتبلغ واألمريكية األوروبية املصارف يف النازيني
(سنة عرسه يف جورنج قبلها التي فالهدايا يثبت لم أو الخرب هذا ثبت فسواء
التي واألسهم … األملان بني فيها شك وال املاليني تبلغ أمثالها يقبل يزال وال (١٩٣٤
رشكة يف سهم مائة ومنها اإلنكار، تقبل ال حقيقة الخارجية البالد يف جوبلز اشرتاها
بقرار األسهم) عىل (أي عليها ُحجز السويس قناة رشكة وهي املرصيون يعرفها كبرية
باألوراق ثبت ما عىل وقس ،(١٩٤٠) مايو شهر منتصف يف السني محكمة نيابة من

اإلثبات. انتظار يف الساعة إىل مزويٌّ هو ما والشهادات
الذي وصفهم عىل لظلوا الناس هؤالء عن األموال وابتزاز االختالس نفينا لو أننا إال
الرضاوة وأصحاب الفرص ازي ونهَّ الظهور مرىض من عصابًة واألذواق األخالق تنكره

بالرشور.
وصمة عنهم يرحض الذي وما هؤالء؟ أمثال يخدمها التي الرشيفة القضية هي فما

الفخاخ؟ ونصب التحيل يف لِبقون أذكياء أنهم عنهم أيرحضها الرشور؟ هذه
ورؤساء قني واملحقِّ الرشطة ذكاء املتحدة الواليات يف املهربني عصابات ت حريَّ لقد
ومنظمون، أذكياء املجرمني فمن املسِكرات؛ عن الحظر رفع إىل اضطروهم حتى الحكومة
من مجرَّدون أرشار، فتاكون الرشيفة والقضايا والنجدة الخري رجال من ليس ولكن

املروءة. وسجايا النبل فضائل
الطباع. بهذه أناس معه تواله ملا إنسانية» «جريمة هتلر يتواله الذي العمل أن ولوال
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تلخيص

الطبيعة. مدخول أبرت رجل أمام أننا تقدم ما وفحوى
املودة صلة وال أهله، وبني بينه األرحام صلة وال نشأته، وال وراثته للخري تؤهله لم
الجميلة الفنون يف والتوفيق النجاح وال عيشه، كسب عىل القدرة وال صحبه، وبني بينه
كل تكوين يف هللا ركبها التي والعواطف الغرائز وال بطبعه، لها مستعد أنه ظن التي

وأنثى. ذكر
واأللعاب الجسدية الحركة من مرصف املكبوتة لطبيعته يكن لم هذا جانب وإىل
الجسد وأشواق النافرة املصدومة النفس هواجس عن وتشغل تُلهي التي الرياضية
يولع لم عليها الجيل وتنشئة األلعاب مدح يف إطنابه كل عىل هتلر ألن املحسور؛ العاجز
بغرام الطغاة من غريه اشتهر كما يشتهر ولم جسدية، حركة أو رياضية بلعبة قط
أو السالح، وتجربة الصيد يف الفروسية غرام أو والسيارات، الطيارات ركوب يف الرسعة

والتفريج. التنفيس وسائل من ذلك شاكل ما
الجنون، أو اإلجرام إىل إما فيها شك ال التي نهايته لكانت هذا عىل أمره اقترص ولو

التاريخ. سجل يف اسم له ُكتب وال أحد به سمع وَلَما والهزال، الخمول إىل وإما
السياسية. واملفاجآت الدولية الزعازع فرتة يف الذهن موهوب نشأ ولكنه

ولم اختاروه الحزبية: حياته بدء يف ستة أو خمسة «مختار» كان أنه له واتفق
الباقية، بالبقية التاريخ ل تكفَّ ثم يشاءون. كما يشاءون من يختاروا أن وسعهم يف يكن

طريقه. وتمهيد ارتقائه يف ال ومحوه إسقاطه يف ذلك بعد الصعوبة وأصبحت
الزعامة؟ إىل هتلر وصل كيف

من يكن ولم البداية، من الستة أو الخمسة أولئك «مختار» كان ألنه إليها وصل
اختياره. بعد زعيم إسقاط السهل

الدولية؟ السياسة عالم يف فعل ما ذلك بعد فعل وكيف
عدتها األملانية، كاألمة كبرية أمة موارد عىل الزعامة تلك بفضل َقبَض ألنه فعله
أوروبية، أمة طاقة تفوقها ال والصناعية والسياسية الحربية وطاقتها مليونًا ثمانون
قال كما اإلله طاعة عىل مقدمة أنها «الزعيم» طاعة يف منها الناشئ الجيل وعقيدة
دوتش صحيفة يف كتب حيث Reinold Kraus كروس رينولد الدكتور املدارس مدير
عىل الوطن تقديم هو الواجب ولكن شعورها، يف عاملية املسيحية «إن تاجسيتونج:
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طاعة عىل مقدَّمة هللا طاعة بأن تؤمن ثم الثالث بالريخ تؤمن أن املستحيل فمن العالم.
اإلنسان.»8

وهذه عقيدتهم هذه اآلدمية املخلوقات من مليونًا ثمانني زمام عىل يقبض ورجل
يستكثر وملاذا فعل؟ مما عليه يستكثر الذي ما العمياء للطاعة استعدادهم وذلك فطرتهم

واإلكبار. الدهشة موقف فعله أمام نقف وملاذا عليه؟
متقيًدا أو مأثور بُعرف متقيًدا أو بقانون متقيًدا أو بدستور متقيًدا كان أنه لو
وال يتحاشاه ال محدود طريق يف بالسري أو الحرب باجتناب متقيًدا أو مرعية بمعاهدات
بيشء قط يتقيَّد لم لكنه استطاع. ما يستطيع أن من مفهوًما العجب لكان عنه، يحيد

أراد. ما كل يف ويطاع يأمر يزل ولم األشياء، من
ا جدٍّ أكثر حقيقتها يف ألنها طاعة؛ مسألة هنا املسألة أن فهمنا إذا نخطئ نحن بل

الطاعة. من
«ثورة ومسألة والتمجيد، التقديس له يراد لزعيم ب تعصُّ مسألة هنا املسألة
املفاداة إىل الطاعة تسبق «هوسة» هي أو والتأييد، التمكني سبيل يف جامحة شعورية»
من القطيع يندفع كما فاندفعت جيشانها، جاشت قد الجماعات غريزة ألن واملغامرة؛

الهالك. إىل ولو السابق، الحيوان أثر يف املاشية
يريده؟ من عىل صعب مطلب هذا إن أيقال

فليس … بقيد يتقيد وال حسابًا يحسب ال ملن وأوطؤها املراكب أسهل هذا بل كال.
املهتاجة االنتقام، إىل املتعطشة الغاضبة الجماعات نفوس يف الرش إثارة من أسهل

والعدوان. الحرب بصيحة
الشعورية الوجهة من ال والسياسية، االقتصادية الوجهة من املراكب ألسهل وإنه

غريها. دون الجماعة غرائز إىل النظر وجهة من وال
جميًعا! األملان أيها تسلَّحوا

ألنهم املصانع أصحاب يقبلها والقبول: باإلجابة وأَْقَمنُها تصاح صيحة أسهل هذه
السالح. ومصانع والحديد الفحم مناجم بها يروِّجون

والكرامة. العيش بها ويضمنون بها يعتزون ألنهم والجنود الضباط ويقبلها
السالح. حمل يف أو السالح صنع يف عمًال يجدون ألنهم نَّاع والصُّ العمال ويقبلها

.Deutsche Tageszeitvng صحيفة من ١٩ / ٣ / ١٩٣٤ 8
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الشبان ويقبلها القديم، النظام تعزيز من فيها ملا املحافظون الشيوخ ويقبلها
جنود أو عمال زوجات ألنهن النساء ويقبلها والضجيج، الحماسة من فيها ملا املتطرفون

زمان. كل يف الجنود ومواكب الفروسية بمظاهر معَجبات وألنهن أموال، أصحاب أو
بمعجزة. ليست أنها ترى فأنت

املعجزة. نقيض هي بل
العواقب يف التفكري إال يمنعها مانع وال يريد، من بال عىل يخطر يشء أسهل إنها
لم ما وهذا … بأرسه اإلنساني العالم وعىل لها املجاورة األمم وعىل األملانية، األمة عىل

مقدام. رجل ألنه ال رأسه، يركب مجرم ألنه فيه؛ هتلر يفكر

والغرور الحقد غريزة إلشباع رضوري واحد: لغرض رضوري فهو هتلر صنع ما وكل
ممسوخة. برتاء نفس يف واإلجرام والبطش

كان. ما كائنًا آخر لغرض برضوري وليس
عىل أملانيا تسود أن أمكن لو حتى املزعومة أملانيا لسيطرة برضوري ليس نعم

مستحيل. وهو الدنيا،
بشاعة هتلر به يداري الذي الستار هي املزعومة» أملانيا «سيطرة أن هنالك ما وغاية

اقرتافها. بعد أو الجريمة اقرتاف قبل وسواسه به يُنيم الذي املخدِّر هي أو إجرامه،
وأعلن بالحقيقة، نفسه صارح لو كلها األشباح تلك يطيق هتلر كان فكيف وإال
األحقاد. ونهمة الدماء بشهوة االستمتاع ملحض قتل من ويقتل أهدر ما يهدر أنه نفسه
باملجرم فكيف واحدة. وجثة واحد شبح أمام والرعب الوجل من لريتعد القاتل إن
الطائحة الرءوس له ترتاءى الذي باملجرم وكيف النار؟! أتون يف كله بالعالم يقذف الذي
حرمة كل ويهتك شعوب يقيضعىل الذي باملجرم وكيف باأللوف؟ وأعدائه أصدقائه من

واآلداب؟ الرشائع يف مقدسة
يصمد ثم األشباح، هاتيك كل تطارده الذي املجرم يصيب ما أيرس الرسيع الجنون

فعال. مخدِّر بغري النهار، بعد والنهار الليل بعد الليل لها
الفعال. املخدر ذلك هي املزعومة أملانيا وسيطرة

وكنود، ورش ضغينة من لك بدا ما وأشبع وانتقم وغاِمْر وارضب إذن هتلر يا فاقتل
املوعود. أملانيا بمجد مشغوف بطل أنت بل املستطري، بالرش منهوم بمجرم أنت فما

الدنيا؟ عىل األملانية السيطرة ضمن وهل املوعود؟ أملانيا مجد ضمن هل
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يكون، ال مطلب كافًة الحروب يف انترصت ولو الدنيا عىل أملانيا فسيطرة كال!
بمأمون. ضمانه بعد هو وال مضمون، غري ومصري

ومسخ متفزِّز رش من فيه ما إشباع وهو فيه، ريب ال الذي املطلب ضمن ولكنه
مكظوم. وطبع متحفز،

املستطري الرش عىل وأقدم والحرمات باألرواح استهان إنه اآلن قائٌل يقول وقد
األمة عىل الزعامة مكان يف بإنجازها الكفيل وهو واضعها هو عظيمة خطة سبيل يف

يتمناه. ما ويحقق يتمنى أن فيه يستطيع الذي املكان يف أو األملانية،
يف وقال له وتهلل املاضية الحرب إعالن عند املستطري بالرش فرح ذلك مع لكنه
أيام يف نفيس عىل يرين كان الذي الضيق من يل نجاة كانت الساعات تلك «إن كتابه:
عىل وركعت الساعة تلك بمجيء أُِخذُْت قد إنني اليوم أقول أن يخجلني فال شبابي؛

الزمان.» هذا يف العيش يل أتاح ألنه قلبي أعماق من هللا أشكر ركبتيَّ
ال زعيم وهو به ويفرح ماليني، عرشة من جندي وهو املستطري بالرش يفرح فهو
العظمى بالكارثة فرح قد أنه تتوهم أن مخيِّلة وسع يف وليس الزعامة، يف أحد يشاركه
هوهنزلرن آل من بديًال عرشها عىل سيجلس أنه ورأى منترصة ته أمَّ رأى ألنه الفرح ذلك
منهزمة رآها أو باالنهيار، النمسوية للدولة يتنبَّأ وهو منترصة أمته رأى أو ظافرون! وهم
أوهام فتلك الحارضة. الحرب هذه فيه يشن الذي اليوم إىل الحوادث أمامه تسلسلت ثم
حيث بالرش يفرح رشير مجرم أنه هذا كل من الصحيح وإنما املتخيلني، تخيُّل من بعيدة

األعمال. من عمل يف بغريه الفرح يعرف ال ألنه كان

وبني بينه ويعرتف الجريمة ينوي املجرم أن فنفهم اإلجرام كنه عن ننخدع أن وإيانا
اجتنابها. له تسنَّى ولو وتفضيلها باختيارها وجدانه

َقطُّ اقرتفوا ملا والرصوف األيام لوال وأنهم ُمكَرُهون، أنهم َليعتقدون املجرمني فإن
يعيش أن يأبى كان إنه لك فيقول تسأله السجون نزالء من نزيل من وما يقرتفون، ما
أيًضا وهتلر وأهله، عياله بني املؤنة املكفول العائل وفالن الرسي الصالح فالن عاش كما
قتال. بغري أراد ما كل له تم لو يََودُّ كان إنه مخلص غري أو مخِلًصا لك لقال سألته لو
عن بحثنا لو أيدينا بني املاثلة الدنيا ووقائع التاريخ سجالت يف عبثًا لنبحث إننا
ما وسفح ظلم من ظلم أو خرابه، عن مندوحة وله العالم خرَّب إنه يقول الذي املجرم

الدماء. وسفك الظلم إىل يسرتيح ألنه سفح
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.(١٩١٤) سنة املاضية الحرب إعالن يسمع هتلر

اإلجرام. طبيعة ينفي ال الجريمة فإنكار
لتثبت موهومة لرضورة أو رضورة أليرس املرء يواقعه سهًال الرش يكون أن وكفى

ثبوت. أيما اإلجرام طبيعة
فيها؟ املفاوضة من اليأس انتظار أو تأجيلها رضورة وما دانزيج، رضورة وما

اإلطالق. عىل برضورة ليست
بني ومصري الدنيا بسالم املغامرة معضلة من هتلر عىل أعضل كانت هذا مع لكنها

اإلنسان.
التزام عىل الروسيني عاهد ألنه الحرب إىل أرسع قد إنه فقالوا املسوِّغون وسوَّغها
غريه؛ تفسري ال واحًدا تفسريًا بذلك يعنون أنهم يَنَْسون كأنهم الغنائم، وتقسيم الحيدة
وليس عليها، العثور ساعة يرفضها فال والبغي الرش ذرائع عىل ف يتلهَّ صاحبهم أن وهو

والسالم. الرفق ذرائع عىل يتلهف
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مستقبل يف حقيقة وليست الوجود، حيز يف حقيقة ليست الدنيا عىل أملانيا فسيطرة وبعُد
إمكانها. فرض عىل وخسائرها أهوالها تساوي حقيقة وليست األيام،

والتمادي والبغي الرش طوية عىل اإلعانة وهي واحدة، صورة عىل حقيقة لكنها
نتائجها. إىل مؤدية بغاياتها، وافية حقيقة هي شك وال هذا ففي مداهما؛ أقىص إىل فيهما
مقيد غري الذكاء ط متوسِّ إنسان عىل يستعيص واحد عمل الرجل تاريخ يف وليس

واألخالق. القانون بوازع وال بالعواقب
للمشاغبات الفارغني من لستة أو لخمسة زعيًما اختاروه يوم معجزة يصنع لم فهو
فيها، مرغوبًا أمنية تكن لم الزعامة هذه أن ذكرنا إذا سيما وال ميونيخ. يف السياسية

والعالقات. األعمال عن صاحبها لها ينقطع أن واستلزامها مصريها يف للشك
عىل خصومه كان ولو الزعيم خلع ألن زعامته؛ يف ببقائه معجزة يصنع لم وهو

ضالل. عىل كان ولو الزعامة يف بقائه من ا جدٍّ أصعب هدى،
وأمامه األملانية الدولة موارد يديه وبني فعل ما عىل باقتداره معجزة يصنع لم وهو

املقاومة. عىل يتفق وال الحرب يريد ال عالم
يُبَاِل ولم الجامح الدوالب ركب أنه هي الكربى: نقيصته هي الكربى وفضيلته

يثنيه. وال يعنيه ال العواقب أسوأ ألن املركب؛ وخامة
بالتأهب مشغولة التسليح عىل هاجمة كلها وأملانيا املصري يكون ماذا يفكر فِلَم

للقتال.
رسمًدا السالح عىل دورانها اآلبدين، أبد والدبابات املدافع تُخرج ال فاملصانع
املال، أصحاب إغضاب من فيه ملا مستحيل؛ أعواًما دورانها بعد ووقوفها مستحيل،

والسؤال. الجوع بني املتسكعني العمال، من املاليني وإغضاب
الزمة تكن لم ولو عاجلة حرب إىل ينتهي أن بد ال نهار ليل الحرب عن والتحدث

ناجحة. وال
يطيق وال لها ويتحفز يرتقبها أن تعوِّده املرسحية املفاجآت عىل الشعب وتربية

وجودها. وعلة قوامها هي التي الزعامة نار وخمدت الَحِميَُّة فرتت وإال منها، الفراغ
أخاذة لعبة إال هتلر عند يكن ولم املرهوبة، دورته الجهنمي الدوالب دار وهكذا
اإلنساني، الرحم من خوت جارمة وطبيعة الفنية، للعظمة يخلق لم أكتع خيال يستطيبها

شيطان. قبضة يف ذكاء ولكنه الذكاء، فيه يومض مخبول وعقل
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الرابع الفصل

اليوم قضية

للفصل العالم عىل النازيون يعرضها التي القضية هي ما اليوم؟ قضية إذن هي ما
القضية؟ طرَيفِ من العالم مصلحة هي وأين فيها؟

اإليمان قضية أو اإلنسانية، والحرية الطغيان قضية العالم عىل يعرض هتلر إن
السالح. غري الحضارة ويف الحياة يف بيشء واإليمان وحده بالسالح

وكونوا تعالوا اإلخوان، أيها لهم: ليقول الطغيان قضية الناس عىل يعرض ال وهو
املستسلمني. العبيد وهم املتحكم الطاغية هو ليكون يعرضها ولكنه … مثيل طغاة

وفرنسا وإنجلرتا بولونيا مع خصومته يف به ليقيض وحده بالسالح يؤمن ال وهو
والحرمات. بالحقوق ويعرتف جانبًا ويلقيه به يكفر ثم وغريها، وغريها وبلجيكا

أراد ما بلغ إذا ألنه مرات؛ عرش غًدا عليه ويعتمد مرة اليوم عليه يعتمد هو بل كال!
اآلن. هو مما استخدامه عىل أقدر وأصبح عليه، اعتماده زاد

لها يجمعوا فلم للحرب يعملوا لم وغريُه … عدتها لها فجمع للحرب عمل قد فهو
العدة. تلك مثل

غريها؟ دون للحرب اشتغاله يف أخطأ أو أصاب هل
أن القول مقطع وإنما اآلن، القول مقطع هذا فليس أخطأ، إنه ُقْل أو أصاب إنه قل
العالم حق يف وال حقه يف يصيب وال الخطأ كل يخطئ النرص له يتمنى أو ينرصه الذي

صواب. أقل
ذلك معنى لكان هتلر لها اشتغل كما وحدها للحرب اشتغل لو العالم أن عىل
بدين وكَفر الطغيان بدين العالم دان وقد دخولها، قبل املعركة ربحت قد الهتلرية أن
يعمل وال الطفل فيه يرتبى ال ميدان معسكر إىل ينقلب أن عليه لزاًما وأصبح الحرية.
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الحكومة تبيح وال تنفقه، أو ماًال الدولة تجمع وال العقول، فيه تفكر وال الرجل، فيه
السبيل. هذا يف إال تحرمه أو شيئًا

الوقاية. تلك الهتلرية من الوقاية وبئس

للعالم: هتلر يقول

الرأي ضمان أعطوني اإلنسان. حقوق أعطوني اإلنسان. حرية أعطوني
الفرد حقوق أعطوني املستقبل. يف والرجاء املايض تراث أعطوني والروح.
أمزقها الكبرية والدول أدوسها، الصغرية الدول وأعطوني ألغيها، الدولة يف
واملصري والفوىض الفزع وألقي أزعزعها كلها األرض يف الطمأنينة وقواعد …
ألنني تأخذون! ماذا تسألوني وال تعزُّون ما كل أعطوني مكانها. يف املجهول
آخذ أو عندي، التي القوة أعطي وال عندكم التي الحرية آخذ أعطي، وال آخذ
أعطيها ال وحدي يل هي إذ القوة؛ يف رجاءكم أعطي وال الحرية يف رجاءكم
املخلوقني من غريهم يُعطاها فكيف اإلنسان، بني خالصة األملان بني حتى أحًدا

والهوان؟ للطاعة

للعالم: هتلر يقول

حرمات وللدنيا الدنيا يف تعيش ال أملانيا ألن والحقوق الحرمات أعطوني
وحقوق.

قريرة تعيش أمة األرض يف فما ويلغو. يكذب هو بل كال. يقول؟ فيما يصدق فهل
والحقوق. الحرمات مسلوبة والدنيا راضية

ومصلحة أملانيا مصلحة أن عىل يدل صدقه؟ يدل فعالم صادًقا ذلك مع وهبوه
وشنآن. سطوة ولألملان يسرتيح لن العالم وأن نقيضان، العالم

قائمة الهتلرية والسطوة يسرتيح لن — صدق أو هتلر كذب — العالم أن والواقع
دائمة. النازية والدولة

قيام ال التي املربمة الهزيمة الهتلرية أملانيا تنهزم أن هي اليوم اإلنسان فقضية
ومطالبها بها، تدين التي ومبادئها تبغيها، التي ملطالبها انتصار هو انتصارها ألن بعدها؛
الرصيحة ومبادئها وابتزازها، األخرى الشعوب استغالل هي تكتمها ال التي الرصيحة
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والرعية. الحكومة بني القوة وسيادة الدول، وبني بينها القوة سيادة هي بها تبرش التي
ألبناء بها يؤذن التي الحرية من أوسع حرية يف أملانية حكومة من يطمع أن ألحد وهل
من يطلب معصوم مقدس فرد يسوده عالم يف وجود للحرية فما كال. نفسها؟ أملانيا

املخلوقات. من الخالق يطلبه ال ما الناس
السياسة يف والتعاقد التفاهم إلغاء القوة مبادئ ومعنى القوة، مبادئ هنالك ما كل
فال الداخلية. السياسة يف واألرواح الحقوق وضمان واالنتقاد الشورى وإلغاء الخارجية،
ال الذي الصامت املستسلم إذعان املحكوم الضعيف وإذعان السيد طغيان غري يشء

إصغاء. يف يطمع وال بشكاية، ينبس
أن يجب بل واالستعالء، النرص فاتها وقد الحرب من أملانيا تخرج أن يكفي ليس

التهديد. عن عاجزة مهزومة منها تخرج
فيه كان ما إىل يعود أن العالم يلبث لم الحرب بعد التهديد زمام ملكت إذا ألنها
أهبة يف املنهك إرسافه يرسف وأن التسليح، مضمار يف األهوج والتسابق الدائم الفزع من
عمل بكل املوارد هذه تضيق ثم التدمري عدة إعداد يف موارده فتذهب والدفاع. الهجوم
الكساد من يعانونه كانوا ما جميًعا األمم أبناء ويعاني والتعمري. البناء أعمال من مفيد

الحالة. هذه تبديل يف أمل بغري النفقات، وإرهاق
خروج وبني القوة موفورة أو منصورة أملانيا خروج بني للمفاضلة موضع وال

املقاومة. عىل قادرين منصورين الحلفاء
يف كانت كما الحرية حالة تبقى أن الديمقراطية األمم انتصار من يُرجى ما فأقل
األملان تسليط بعد العالم يتوقعها حالة كل من وأسلم أكرم حالة وهي األخرية، السنوات

عليه.
انتصارها من يُرجى ما أكرب أما الديمقراطية. األمم انتصار من يُرَجى ما أقل هذا
لألقوياء صالحة خطة وهي الضعيفة، األمم وبني بينها والتعاون التفاهم آفاق اتساع فهو
النفقات يف وتخفيف بها يستهان ال ٍة بَمَودَّ األقوياء منها يظفر السواء: عىل والضعفاء
من يريحهم الذي بالعضد الضعفاء منها ويظفر إليه، يكونون ما أحوج هم الحربية

والتعمري. اإلصالح وجهة وأرزاقهم أموالهم يوجهوا أن لهم ويتيح الدفاع، أعباء
مضعضعة الحرب من الديمقراطية الدول خروج أن جاهل بال عىل يخطر وقد

الضعيفة. األمم عىل وأجدى للعالم أصلح خائرة
تقرير تضمن ال الخائرة املضعضعة الدول ألن مأفون؛ سخيف الخاطر فهذا
تجنَّبوا الذين املستبدون منهم كثريون، وهم للرش املتوثِّبني املرتبِّصني وإخافة السالم
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يرقبون الذين الشيوعيون ومنهم حساب، بغري والنهب لإلرهاب قوتهم فصانوا الحرب
ينتهزونها فرصة وأي الشعوب، جميع عىل والكراهية الهدم مذاهب فيه يفرضون يوًما
الكربى؟ الديمقراطية الدول سطوة آمنون وهم يجدونها التي كالفرصة مذاهبهم لرتويج
والتمرُّد الفتنة بذور إللقاء صالحة تربة نفسها الدول تلك شعوب بني يصيبون لعلهم
املشكالت عالج عىل وال إخافتهم عىل تقوى ال خائرة مضعضعة وجدوها متى واالنتقاض،

بالدها. داخل يف املرتاكمة
كان فإن آخرين؛ وتسعد أناًسا تشقي والكراهية الهدم مذاهب أن ألحد يخطر وقد
تسعد أنها املقصود كان إن أما صحيح، فذلك بأمرهم الحاكمني تُسعد أنها املقصود

العيان. بشهادة الخاطر هذا من أفشل فليس العاملة األيدي
أفاءوا وماذا صنعوا؟ فماذا كامًال جيًال الشيوعيني للطغاة التجربة مجال اتسع فقد
لم ما واإلرهاق الذل من رأسها عىل جمعوا صناع؟ أو فالحني من الفقرية الطبقة عىل
البالد داخل يف املرافق وصاحبة املال رأس صاحبة الدولة وجعلوا حارضة، أمة يف يجتمع
وأصبح املال، رأس ِقبَل حقها محرومة ذلك أجل من العاملة الطبقة فأصبحت وخارجها،
عليها يُعاَقب عظمى وخيانة الدولة عىل تمرًدا الحالة هذه يف االضطراب أو االحتجاج
التي السلطة هي العامل منها يشكو التي السلطة وأصبحت الطويل، بالسجن أو باملوت
إليه الدخول وال منه الخروج يُباح ال كبريًا سجنًا كلها روسيا أصبحت بل إليها. يشكو

السجون. يف والخروج الدخول يباح كما إال
به يعرتفون فهم كتمانه؛ إىل سبيل ال الذي اإلخفاق هذا الشيوعيون يكتم وال
تاريخ يجعل الذي املذهب سخافة وهو الصحيح، سببه غري سبب كل إىل ويردونه
ولن املصارفات، وأسعار النقد أطوار لغري فيه محل ال أبدي «بنك» تاريخ كله اإلنسان
يف وهي فكرة، مسألة ال شهوة مسألة عندهم املسألة ألن عنه؛ يرجعوا ولن هذا يفقهوا
استطاعوا ما أنفسهم وسيَُمنُّون باملحرومني، رأفة وليست املحسودين عىل حقد قلوبهم
بعد يدركوه لم ما يومئٍذ ويدركوا املنشود، األمل لهم فيتاح ويتضعضع العالم ينهزم أن

مضعضعني. غري متماسكون وهم الظافرون منها خرج التي املاضية الحرب

الديمقراطية. الدول وانتصار أملانيا انهزام هي العالم قضية إن نقول ولهذا
دون نتيجة كل إن كذلك نقول تكفي، ال أملانيا هزيمة دون نتيجة كل إن نقول وكما
غريهم دون املستفيدون هم واملستبدين الشيوعيني ألن تكفي؛ ال الديمقراطية انتصار

تحميه. ال انتصاًرا أعدائها عىل انتصارها من أو الديمقراطية هزيمة من
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األخرى األمم إىل ويتقربون غريبة، بحجة — الرشقيني نحن — إلينا يتقرَّبون النازيني إن
الريبة. إىل وأدعى أغرب بحجة

الديمقراطية، الدول من يشكونها التي الشكايات لهم فيذكرون الرشقيون أما
والرشقية. العربية الشعوب وبعض الدول تلك بني املعلَّقة الوطنية والقضايا

يحمد ال املرء أن فيه نزاع ال ا فممَّ والشكايات القضايا هذه شأن من يكن ومهما
البولونيني حكم يف وطريقتهم النازيني يرىضبصولة وال الزكام، يشكو ألنه السل جراثيم
الدول من يسوءه ما يلقى ألنه الشمال؛ وأبناء والهولنديني والنمسويني والتشكيني

الديمقراطية.
بها يعرتف من وبني وفصًال أصًال الحرية ينكر من بني ا جدٍّ لبعيد الفرق فإن

مقدارها. يف يخالفك أو فيها، ويماطلك
بلوغ من اإلطالق عىل يأس وال النازيني، مع رخاء أو حرية يف اإلطالق عىل أمل وال

قائمة. حجة للديمقراطية دامت ما والرخاء الحرية

أبناؤه وسيبلغ الوافية، والحقوق الشامل اإلنصاف دون بما للرشق يرىض رشقي من ما
بلد كل رجال بها يقوم التي الجهود بفضل ومنَعة إنصاف من إليه يتُوقون ما محالة ال
الحرية فمطلب كافة؛ العربية األمم رجال عليها يتعاون التي الجهود وفضل حدة، عىل

فيه. جدال وال منه مفروغ مطلب الرشق ألمم واإلنصاف
املوقف جانب من املسألة إىل ننظر إنما األوروبي النزاع إىل ننظر حني أننا إال
أن ثالثة: وجوه من وجه عىل إال تكون أن يمكن ال وهي الخارجية، والسياسة الحربي

الحلفاء. جانب إىل تقف أو النازيني، جانب إىل تقف أو وحدها، الرشقية األمم تقف
األدنى الرشق أمم يف ليس إذ يتأتى؛ ال العاملي النزاع هذا حومة يف وحدها فالوقوف
بريطانيا من أقوى وال اإلنجليزية، املعونة عن تستغِن لم وهي فرنسا من أقوى أمة

الفرنسية. املعونة عن تستغِن لم وهي العظمى
تجد فلم خلفها إىل ونظرت وأملانيا الروسيا أمام وقفت وقد تركيا نتخيل أن وحسبنا
يكون وماذا تصنع؟ أن يسعها فماذا لنرصتها. الالزمة ة الُعدَّ ويملك ظهرها يحمي من
أو ليقتسموها طريقهم يف أرض كل عىل معهم ومن واألملان الروس يطغى أن إال املصري

عليها؟ يقتتلوا
املفاضلة يف تردُّد وال النازيني، جانب إىل الوقوف أو الحلفاء جانب إىل الوقوف بقي
يف عداهم ملن حق كل ينكرون وقوم موعده، ويؤجلون الحق يسلمون قوم املوقفني: بني
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أمل بغري اآلريني، لسيادة الخضوع إال خاصة الساميني من ينتظرون وال الدنيا خريات
وهيهات! األجناس. تتبدل أن إال الحال، تبديل يف أو الخالص يف

من آمالها وضياع واتقائها بخشيتها أوىل هو مصريًا تعرف ال الرشقية فاألمم
واإلرهاب. الغلب وسائل من بوسيلة زمامها ملكوا إذا النازيني، مع مصريها

بها وملطِّفني مطامعهم بها مسوِّغني العالم إىل النازيون بها يتقرب التي الحجة أما
يف والفرنسيون اإلنجليز صنعه ما إال اليوم يصنعون ال أنهم فهي عدوانهم رشور من
تهنأ وملاذا للنازيني؟ يجوز وال والفرنسيني لإلنجليز الفتح يجوز فلماذا املاضية، األجيال

عليها؟ النازيون يغلبها وال العاملية بالسيطرة مثًال العظمى بريطانيا
والسالم والتفاهم التقدم يف األمل يطلِّق أن وجب الحجة هذه العالم سلَّم فإذا
بالعدد وتعتزُّ بالقوة تشعر دولة لكل ِقبلًة العاملية السيطرة يجعل وأن اآلبدين، أبد
من أو الصني أو اليابان ألهل ويوم للطليان ويوم للروس ويوم لألملان يوم والعدة:
استعدوا قد قوم بني الهابط الصاعد الرجراج هذا يف للدنيا راحة وال البالد، من شئت
بعينه الجحيم هو وذلك … واحد جيل يف مستعدين أقوام عدة بني أو يستعدون، وقوم

أجمعني. بهم واملظفور للظافرين
آخر إىل أغبياء خرافة وستظل أغبياء خرافة العالم عىل السيطرة أن والحقيقة

الزمان.

واس��ت��ط��ال م��ل��ك��ه ف��ي ع��ال م��ه��م��ا واح��د ي��م��ل��ك��ه��م ال وال��ن��اس

ركب كما قرن ربُع قبل الغرور رِكبه الذي الثاني غليوم توديع يف قلنا كما
األيام. هذه يف الهتلريني

املقبلة، العصور يف دولة تسودها ولن الحديثة العصور يف دولة تسودها ال فالدنيا
أن باملستقبل وأحرى املاضية. أيامها يف وال هذه أيامنا يف العظمى بريطانيا سادتها وما
قدرة املشرتكة وللمصالح معنى للحضارة دام ما السنة هذه من أقوم ُسنٍَّة عىل يجري
عىل واحدة دولة ملصلحة إيثاًرا أو الفتوح، سبيل يف طغيانًا عليها؛ يعدون من كبح عىل

جمعاء. املصالح
وكندا الجنوبية كأفريقيا مستقلة إما الربيطانية الدولة يف تدخل التي واألمم
عليها. لندن سلطان من أكرب لندن عىل سلطانها كان وربما الجديدة، وزيالندة وأسرتاليا
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دليًال لها اإلنجليز سيادة وليست شابهها وما األفريقية كاملستعمرات تابعة وإما
عند النازيني ينفع وال مثلها. يملكون واإلسبانيني البلجيكيني ألن للعالم؛ سيادتهم عىل
ذلك تفعل فلن إجالءهم استطاعت متى فإنها أرضها؛ عن اإلنجليز تُجيل أن األمم هذه
زمرة يف األفريقية األمم يَحسبون ن ممَّ السيطرة وتقبل النازيني، أقدام تحت لرتكع

القرود.
االستقالل، طريق يف يتقدمون الهند كأهل أمم التابعة واألمم املستقلة األمم وبني
هي ما ولكن … اإلنجليز محل الهند أهل من الحلول يف مصلحة للنازيني تكون وقد
الدول أو الغالبة األمم مصلحة هي وما العالم؟ مصلحة هي وما الهند؟ أهل مصلحة

الطريق؟ يف الواقعة األمم مصلحة هي وما املغلوبة؟
ذكرناها وإنما التقرير، عن غنية فهي الحقيقة؛ هذه لتقرير الهند نذكر لم أننا عىل
إىل ترجع كما الخارجية العوامل إىل ترجع ال الهند يف الحارضة الحالة إن لنقول
زالت ملا البالد تلك عن اليوم يدها رفعت لو العظمى بريطانيا وإن الداخلية، العوامل

الزوال. قاربت وال الشاملة، الوطنية الحكومة قيام وبني بينها الحوائل جميع
يحكمهم أن يرضون وال يتفقون ال وهم والياتهم يف الحاكمون األمراء فهناك

اإلمارات. عواصم عن بعيدة عاصمة يف مجلس
ولو األخرى، األقاليم بعض يف وِقلٌَّة األقاليم بعض يف كثرة وهم املسلمون وهناك

األقاليم. جميع يف ضائعة قلة ألصبحوا واحدة حكومة شملتهم
الرجس إىل نظرتهم الرباهمة إليهم ينظر املاليني عرشات وهم املنبوذون وهناك
هذا وتهملهم املوضع هذا تضعهم حكومة يف لهم خري وال ظله، من يَْفَرُقوَن الذي

اإلهمال.
ومعادن الثروة وعنارص واألديان واللغات األجناس يف األقاليم اختالف وهناك

الكبار. القارات من قارة يف إال نظريه يجتمع ال مما الزراعية، الرتبة
عاملية كانت سواء وحدها، الخارجية السيادة مسألة ليست العضال الهند فمسألة
فرغت ملا الدنيا يف عاملية سيادة كل فرغت لو إذ العالم؛ أجزاء بعض عىل مقصورة أو

جديد. من يومئٍذ تبدأ لعلها بل الهندية، املسألة
ال وأنها إليها، اإلنجليز كاحتياج اإلنجليز إىل محتاجة أنها الهند يف املسألة وإنما
الفريقان انفصل إذا تخرس كما وكرامة، استقالل محالفة اإلنجليز حالفت إذا تخرس

واحدة. دفعة
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املصالح عالقة هي هذا زماننا يف تنَْيِ أُمَّ بني للتوفيق الصالحة الوحيدة فالعالقة
أضعاًفا اليوم هي ا ممَّ أقوى العظمى بريطانيا كانت ولو املتبادلة، واملعونة املشرتكة
األساس. هذا غري عىل بها املتصلة األمم مع عالقاتها تقيم أن استطاعت ملا مضاعفات
أغبياء، خرافة إنها فيها نقول ما فأوَجُز هذا زماننا يف العالم عىل السيطرة أما

فيه. رجعة ال رسمديٍّا بطالنًا يكون أن ونرجو البطالن، كل اليوم بطلت قد وإنها

كما اليوم تبقى الحيوانية بالقوة اإليمان طريق اليوم: قضية يف الطريقني مفرتق وهنا
رجاء وال لها تبديل فال الزمان، أول يف كانت كما الزمان آخر إىل وتبقى باألمس كانت
أن وينبغي العالم القوي وسيسود سبيل، تحقيقه إىل كان لو فيه خري وال التبديل يف

واألحالم. اآلمال من العليا امُلثُل طالب به يتعلل بما عربة وال راغم. وأنفه يسوده
النازيني. طريق وهذه

الحق رشيعة وهي الحيوانية، القوة رشيعة غري الحياة يف برشيعة اإليمان وطريق
ُسنَّة وراء واألفراد األمم بني املعامالت يف ُسنَِن إىل اإلنسان تقدُّم يف واألمل واإلنصاف

والغابة. الكهف
الديمقراطيني. طريق وهذه

نفسه يغالط ال اإلنسان وإن فيها، ريب ال حقيقة القوة رشيعة إن النازيون ويقول
برشيعة اليوم تنادي الديمقراطية فالدول الطيب؛ أبي قول َحدِّ عىل لعلٍة إال وجودها يف
بها حاجة فال وامتألت؛ شِبعت ألنها واإلرهاب البطش سياسة وتنكر والعهود القوانني
ألنها والعهود القوانني برشيعة تنادي الضعيفة واألمم والسيادة، السطوة من مزيد إىل

الرشيعة. هذه أحكام عىل األقوياء وبني بينها املساواة يف تطمع
وأوهام. أكاذيب فهو ذلك عدا يقال ما وكل

يدي بني لهم يشفع ولن النازيني ينفع لن صحته فرض عىل القول هذا أن وعندنا
كفى فقد حق، بمسألة وليست مصلحة مسألة يقولون كما املسألة كانت فإذا العالم.
نجاحهم يكون وأن نقيضني، العالم ومصلحة هم مصلحتهم تكون أن لقضيتهم خذالنًا
بالقوة تدين التي الدول شعوب حتى الدنيا، شعوب من عداهم من خذالن يف خطوة أول
الدول يضري كما الشعوب تلك يضري النازيني نجاح فإن واإلنصاف؛ بالعدل تدين وال

املستضعفني. ويضري الكربى الديمقراطية
فرشيعة النازيون؛ يقول كما وحسُب مصلحة مسألة ليست هنا املسألة أن عىل
أمور عىل قائمة بينهما والخصومة فيهما، شك ال موجودتان الحق ورشيعة القوة
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هذه ينفي ال القوة إىل الحق واحتياج وأكاذيب، أوهام عىل قائمة وليست مشهودة
دعواها. ويف عملها يف الحق إىل تحتاج أيًضا القوة ألن الحقيقة؛

أمم ألننا والقانون العدل رشيعة وننرص واإلرهاب القوة رشيعة ننكر ال ونحن
هذه وننرص تلك ننكر نحن بل النازيون، يقول كما مصلحتها حساب تحسب ضعيفة
عليها يحرص أن يجب فوارق األمور، جميع يف ًة َجمَّ فوارَق بل صحيًحا فرًقا بينهما ألن
كما والعقول واألخالق الضمائر يف أثرها ويظهر الضعيف، عليها يحرص كما القوي

داخلية. أو كانت خارجية السياسة تتناولها التي املرافق يف يظهر
القانون رشيعة تفضيل إىل تدعونا التي الفوارق هذه بعض تلخيص ييل وفيما
القوة شأَو بلغنا سواء إليها، وما النازية عىل الديمقراطية تفضيل أو القوة، رشيعة عىل

فيه. نحن بما قنعنا أو العسكرية

القضية بداية (1)

أو الحارضة الحرب إبَّان يف اليوم فيها للفصل تُطرح لم اإلنسانية الحرية قضية إن
تقدمتها. التي املتعاقبة األزمات أثناء

فيه تصدى الذي اليوم من أي سنة؛ عرشة بضع منذ فيها للفصل ُطِرَحْت ولكنها
الواجب هو الحكم يف االستبداد ألن يستبدون أنهم جهرًة يعلنون وهم للحكم املستبدون
ولم آونٍة، كل ويف شعب كل يف الحرية نظام عىل ل املفضَّ النظام هو وأنه الصواب، وهو
تعود ثم معدودة، أيام إىل موقوتة رضورة االستبداد إن قبل من يُقاُل كان كما يقولوا

شوراها. إىل الشعوب وترجع مجراها إىل الحرية
الناس يتوقع أن ووجب العرشين، القرن يف اإلنسانية الحرية قضية بدأت يومئٍذ

البداية. تلك من النهاية
إىل ولو ننبِّه أن عىس إلينا القريبة نواحيه من املوضوع نعالج أن يومئٍذ لنا وبدا
يف املطلق «الحكم عن رسالتنا فكتبنا الشبهات. بعض ولو نجلو وأن الخطر، بعض
االستبداد بني نقارن ونحن املقام هذا يف نعيدهما بفصلني وصدَّرناها العرشين» القرن
الدعاوى هي الدعاوى تزل ولم ويومه، أمسه بني يتغريَّ لم املسألة وجه ألن والحرية؛

الطغيان. جانب من أو اإلنسانية الحرية جانب من سواء اآلراء، هي واآلراء
بفصل السؤال أجبنا ثم الديمقراطية؟» فشلت «هل فيه: سألنا بفصل الرسالة بدأنا
التي للمقارنة توطئة ننقلهما الفصالن هما وهذان الديمقراطية.» تفشل «لم عنوانه: تاٍل
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أن ونرجو الحارض، النزاع يف تَمثَّل الذي النحو عىل والنازية الديمقراطية بني سنعقدها
إليها استطردت التي أعقابها وبني سنة عرشة بضع قبل القضية بداية بني بذلك نصل

اآلونة. هذه يف

الديمقراطية فشلت هل

حفظ عىل به يستعينون كانوا الذين الدين رجال زعم يف مقدًَّسا املطلق االستبداد كان
عىل سلطانه وشمول نفوذه تقرير عىل بهم يستعني هو وكان مآربهم، وقضاء مكانتهم
السماء من املستبد الحاكم يتلقاه إلهيٌّ مصدٌر الحكم لحق وكان واألجسام، الضمائر
التي بحكمته ويؤمن خالقه، يطيع كما يطيعه أن إال للشعب يكون وال عنه يُسأل فال
عىل معصومة سماوية رسالة فالحكومة القدر؛ حكمة بأرسار يؤمن كما عليه تخفى
عليه يُعاَقب كفر كالهما العقيدة: يف كالشك الحكومة يف والشك الخاطئة، األرض هذه

هللا. رحمة من الرسمدي بالحرمان
اإليمان وكان عرش، الثامن القرن قبل ما إىل املستبدة الحكومة مصدر هو هذا كان
كما آراءهم يُخُفون الفكر أحرار من معدودون أفراد إال فيه يشك ال شائًعا ا عامٍّ به
إىل املستبدين من الحكم سلطان انتقل فلما عاره. وصمة واآلثم جريمته املجرم يخفي
— مقدًسا الحكم حق وأصبح الجديد، املصدر إىل معه القداسة انتقلت الشعوب، مشيئة
القديم النظام وتغريَّ والكهان. الصوامع طريق من ال الشعب طريق من — أخرى مرة
املوروثة. والعقائد املتشعبة واملصالح لة املتأصِّ العادات صنعته الذي قالبه يتغري ولم

دعاة إليه يلجأ التعبري يف املجاز سبيل عىل الشعبية القداسة هذه بدأت وربما
ثم الحارضة، الحكومة وأساس الغابرة الحكومة أساس بني للمقابلة الحديث النظام
عىل والنقمة املستقبل، يف األمل وروح الناشئة الفكرة حماقة املجاز هذا إىل أضيفت
يشوب ما كل اإلبهام من يشوبها الضمري يف عقيدة الحديثة القداسة فأصبحت املايض.

العقول. متناول عىل تستعيص التي العقائد
هذه من الخطر فجاءها الشائع، العرف يف مقدَّسة عقيدة الديمقراطية أصبحت
والساخرون الشاكُّون وسمع «املقدسات»، جميع من والسخرية الشك عرص يف الناحية
التفنيد براعة فيه يُظِهرون طريًفا شيئًا هناك أن فعلموا الجديدة «املقدسة» بهذه
إن ليقولوا كثريًا أنفسهم وأعنتوا ووقار، ِجدٍّ يف إليه فأرسعوا والتقييد، التصغري وقدرة
حقيقة ال مجاز هنا القداسة وإن السماء من األرض عىل يهبط لم يشء الديمقراطية
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القداسة بتلك واملؤمنون الديمقراطية لقداسة الجاحدون فكان واالستقراء. العلم يف له
تكن لم الديمقراطية قداسة ألن والسداد؛ الفهم من واحدة بمنزلة الشوائب عن املنزَّهة
من أو القبول جانب من االعتبار هذا عىل صون املمحِّ الناقدون يبحثها علمية مسألة
التي حدودها أضيق من إليها ينظرون املوضع هذا يضعونها فالذين اإلنكار، جانب
من بها يحيط التي الحدود أوسع من إليها ينظرون وال والجهالء، املجازيون يعرفها
املاء إن يقول الذي املتكلم كان وإذا الصحيح. بمقياسها ويقيسها حقيقتها يعرف
الخطأ يف إمعانًا منه فأشد العلمي، التعبري صيغة يف مخطئًا املذاق حلو شهد العذب
وليس ماء املاء أن ليثبت الكيمي؛ املعمل إىل العذب املاء يحمل من الحقيقة عن والغفلة

املجاز. لغة يف يقولون كما املذاق، حلو بُشْهٍد

فروعه وتفرعت النفس، علم أو «السيكولوجية» ظهرت عرش التاسع القرن أواخر يف
والشعوب. األفراد عىل بتطبيقه االشتغال وكثر

الجماعات ألطوار وصفه العلم هذا قضايا من الناس استغربه ما أغرب ولعل
وإثارة حركاتها وتسيري أهوائها وتوجيه عقائدها تكوين يف عليها يُجرى التي واألساليب
من بأكثر الحديث العالم يف الديمقراطية شيوع بعد الوصف هذا جاء فقد خواطرها؛
أن يجب ملا أو األذهان يف للمقرر مخالف وكأنه غريب كأنه الناس ملعظم َفَالَح جيلني،
اإلصالح عرص يف تقدم أنه لو أو سنة بمائتي ذلك قبل جاء أنه ولو األذهان! يف يتقرر
يحيط الذي السحر ذلك به أحاط وال يشء يف الغرابة موقع األفكار من وقع ملا مثًال
دون الطبيعي سياقها يف حتًما الديمقراطية لجاءت ثم للمألوف، مخالفة هجمة بكل
حكم تعارض أو الديمقراطي الحكم تعارض النفس علم حقائق أن أحد إىل يتخيل أن
نتيجة تكن ولم االستبداد حكم لفساد الزمة نتيجة كانت الديمقراطية ألن الشعوب؛
يف الناس علم فلو الجماعات، حركات تفسري يف وخطئهم بالسيكولوجية الناس لجهل
عن منزَّهة وال مقدَّسة غري الشعوب حركات أن عرش الخامس أو عرش الرابع القرن
واقيًا وال أوانها يف الحركات تلك لوقوع مانًعا ذلك كان ملا البرشية، الطبيعة عيوب
الديمقراطية بعد ظهرت «السيكولوجية» ولكن والسقوط. التداعي من العتيقة لألنظمة
القديم الوهم من متولًدا وهًما إياها الناس استغراب وكان ثَمَّ من غرابتها فنشأت
الخرافة فلوال املستبدِّين. العواهل تقديس بعد الشعب تقديس من إليهم تطرَّق الذي
أطوار اتُّخذت وال اإللهية الشعوب خرافة وجدت ملا اإللهيني املستبدين خرافة الدائرة

125



امليزان يف هتلر

الديمقراطية، بطالن عىل دليًال النفسيني العلماء مباحث استعرضتها التي الجماعات
مشيئة وهي الشعوب مشيئة عىل قائم ألنه واهن أساس عىل قائم نظامها إن قيل وال
ويستأثرون يطمعون أنهم األفراد أطوار من الناس عرف وقديًما بالعصمة. توصف ال
البعيد والضالل الكثري للخطأ عرضة وأنهم للشهوات ويخضعون للهوى ينقادون وأنهم
عىل قىض الذي هو األفراد بأطوار العلم هذا يكن فلم بحال، معصومني غري وأنهم
الرعايا أحوال وبني بينها التوفيق تََعذََّر حني إال األوىل النظم تتقوَّض ولم الفرد، حكومة

األمم. ومطالب

أولئك آمال وخيَّبت فيها الحاملني آمال خيَّبت حتى سنوات الديمقراطية عىل تنقِض لم
الذهبي العرص أو األريض الفردوس صورة يف املرتقَّب زمانها روا صوَّ الذين املظلومني
القوي بني تمييز وال إجحاف وال ظلم فال األساطري. به وتحدَّثت الشعراء به تََغنَّى الذي
نغمة األَْرس غيابات من املنطلق الشعب صوت كأنما والبعيد، القريب أو والضعيف
والنقاد، والضاريات والحمل الليث سماعها يف يتجاور «أورفيوس» كنغمات ساحرة
عليه ويحكم الظن فيها يخيب جرم فال الديمقراطية من منتظًرا هذا كل كان ومتى
ال وهي األوىل، التجربة وعثرات الحياة وقائع مع صدمة أول بعد بالفشل الحاكمون

االضطراب. من تسلم وال النقائص من تخلو
كانوا الذين بها املؤمنني ُغَالِة من لها أظلم وال الديمقراطية عىل أقىس يكن فلم
ونيات الصحة، من قواعده كانت أيًة الدنيا. هذه يف نظام يكلَّفه ليس ما يكلِّفونها

الصالح. من به القائمني
النظام حقيقة يف للشك املصطنعة باألسباب ى تَُسمَّ أن يصح أسباب كلها هذه

املقصود. الجوهر دون بالَعَرض فيه واألخذ الديمقراطي
املقام؛ هذا يف تَُعدََّد أن يمكن التي املصطنعة األسباب بجميع ليست أنها عىل
إىل العرضيات تتجاوز َقلََّما الشعب حكومة يف الشك إىل دعت مثلها أسباب فهناك
عالقاتها الستفاضة ذائعٌة مكشوفة الشعبية الحكومة عيوب أن فمنها األمور، دخائل
والروعة الفخامة من حجاب لها فليس وأعمالها؛ دعواتها يف واأللوف املئات واشرتاك
الكهان فيه ويتعاون املستبدَّة الحكومات عيوب به يسرتون كانوا الذي الحجاب كذلك
فضائلها من يَُغضَّ أن ف التكشُّ بهذا وخليق والتزويق، التمويه عىل والبالطيون واملداح

اليشء. بعض
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عالية درجة أنها عىل َلدليٌل للديمقراطية تصلح ال الشعوب بأن القول مجرد وإن
الشعوب بجهل القول أن حني يف الكمال، ِب وُطالَّ امُلصِلحني آمال إليها تتوجه أن يجب
بقاء يف املطلقني الحكام مصلحة عىل دليل املطَلق الحكم إىل ذلك أجل من واضطرارها

يخلدون. بها التي الحالة هذه وتخليد الجهل ذلك
الجماهري عىل يعيبون أنهم هذه دعوتهم يف املطَلقني الحكام جانب يضعف ا وممَّ
مع املطلق، الحكم أو الديكتاتوري الحكم تزكية إىل ذلك من ليتخلصوا أطوارها
أن أظهرت قد — الخصوص عىل منها الحديثة والتجارب — الكثرية التجارب أن
تعوزها ال الجماهري وأن األطوار، تلك وثمرة الشعوب رجال هم الصالحني الديكتاتورين
وإقبالها بثقتها هم وتخصُّ إعجابها وتُوليهم القادة مقدرة إىل بها تفطن التي البديهة
للمساس وتغضب عليها تغار التي عاداتها عىل يجرتئون حني حتى زمامها وتُسلُِّمهم
إىل الجماهري احتاجت فإذا اإلعجاب. وذلك القدرة تلك له ليست من مسها إذا بها
البديهة تُربزه شعبي زعيم من املطلب هذا عىل أقدر فليس إصالحه يف النافذ املصلح
هذا وكأنَّ العيوب، من فيها ما ومغالبة األمم غريزة حث يف منه أرسع وال الشعبية،
بمقدار حبه مقدار ويقاس رسور، طاعته ألن يطاع الذي املحبوب الزوج هو امُلصِلح
ولكنه الرسمية بالصيغة زوًجا الزوج يكون وقد أمره. إطاعة يف تُبذل التي املشقة
بالطاعة الرسمية الصيغة له تكفلت إذا والخيانة الرياء يأمن وال املكانة هذه ينال ال

الظاهرة.
والزِّراية، النقد عىل فيها األمر يقترص وأن الجماهري أطوار تُعاَب أن ريب وال وعبٌث
كل ويف الثقافات، من اإلنسانية عنه ضت تمخَّ ما كل يف الزمتها التي األطوار هي وهي

واملصلحني. الدعاة من عنهم ضت تمخَّ من
يف مجاوبة الشعوب وبني بينها التي الطبائع هي الشعوب إلحياء الطبائع فأصَلُح
فليس العلماء ُعْرِف يف تخطئ الشعوب كانت وإذا الحياة. عنارص يف ومساجلة الشعور
الطبيعة ألن والنتائج؛ الدوافع تقدير يف إليه يُرجع الذي املقياس هو هنا العلماء عرف
الخطأ من بنجوة أنفسهم العلماء ليس بل تريد. وفيما تعمل فيما العلماء تستشري ال
أكثر النافعة الحكومات ر تصوُّ يف وحديثًا قديًما أخطاءهم ألن مقياسهم؛ حسب عىل

مجتِمعات. كلها الشعوب أخطاء من وأكرب
وقد منها. فكاك ال التي اإلنسانية الطبيعة عيوب ولكنها عيوبها للديمقراطية
املصطلح املحاسن كفضل فضل اإلنسانية الحضارات مجموع يف العيوب لهذه يكون

عليه. يِزد لم إن عليها
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يف واملوصوفة الخيال يف املنشودة األعىل املثل بحكومة الديمقراطية تقارن وال
تُقاَرن ولكنها موضع. لها يكون ولن عاملنا يف لها موضع ال الحكومة هذه إذ األحالم؛
الظروف. لجميع وتقدير وإخالص بصدق عيوبها إىل ويُنظر جملتها يف األخرى باألنظمة
طارئة لعلها أو عنها، يُستغنى ال التي الحسنات لوازم بعض العيوب هذه فَلَعلَّ
تُِزْلَها لم الديمقراطية محاربة أن ق املحقَّ من كان إذ الديمقراطية؛ من املزيد يزيلها

بعد. فيما تزيلها أن يرجى وال مىض فيما
دعاتها أعلنها التي األغراض بمقياس الديمقراطية نقيس أن يصح ال وكذلك
يحرصوها أن لهم يتأتى وال يخرتعوها لم الدعاة هؤالء ألن عليها؛ عقدوها التي واآلمال
التي بالفوائد ثم أوًال إليها أدَّت التي بالرضورات مزاياها تقاس وإنما عليها، ويسيطروا
مخرًجا الحزبية للعصبيات أوجدت قد ريب بال فهي تنجم؛ تزال وال فعًال عنها نجمت
تبديل عىل قادرة وأنها الحكم يف تبعة عليها بأن الشعوب وأقنعت الدموية، الفتن غري
عىل والقدرة الحكومة يف االشرتاك من ثقتها بقدر الثورة نزعة فيها فضُعفت الحكام،
تبلغه لم ًما تقدُّ والعلم الصناعة عالم يف صاحبت قد سنة خمسني مدى يف وهي تبديلها،
يؤمنوا أن الناس عىل صُعب التقدم هذا ازداد وكلما سنة، ألف خمسني يف اإلنسانية
السيد ملك بعده من وألبنائه له يملكهم أن واحد لفرد تهيئ كانت التي الخرافة بتلك

للعبيد.

املوضوع هذا يف محارضاته ألقى الذي ساروليا األستاذ ومنهم — الباحثني بعض يقول
يف للتعميم قابل غري إنجليزي تراٌث النيابي الحكم إن — املرصية الجامعة طلبة عىل
الوزارات فيها تستقرُّ ال التي الفرنسية باألمة املثل «ساروليا» ويرضب األخرى. األمم
االختالف ذلك ويعترب طويل، زمن إىل بينها التوفيق وصعوبة األحزاب الختالف طويًال
الحكم كان ولو أمة، لكل يصلح ال أنه عىل الدالئل ومن النيابي الحكم أعراض من
صحيًحا وأمثاله األستاذ قول لكان فرنسا يف الحزبية العصبيات خلق الذي هو النيابي
الواقع ولكن النيابية، الحكومة عىل الوجوه بعض من حجة فيه وكانت املعنى هذا يف
ولم املطَلقني، حكامها عهود يف ممزَّق كل فرنسا تمزِّق تفتأ لم الحزبية العصبيات أن
الدينية املذاهب عىل فتنة أو العرش وراثة عىل فتنة من تاريخها يف واحد جيل يخُل
هذه إلخفاء تثار حروب أو والنبالء التاج بني نزاع أو واإلفالس القحط عىل فتنة أو
األحزاب مناوشات يف «العصبيات» فانحرصت الديمقراطية فيها توطدت حتى املنازعات،
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الحرب بعد تتماسك أن األحزاب اختالف يمنعها ولم املجاعات، وبطلت الثورات وسكنت
وأن منِكر، لها إفاَدتَهم يُنِكر ال أنصاًرا الديمقراطية سمعة من تستفيد وأن العظمى
وزميالتها هي تكون وأن الشموس، امللوك عهد يف تفقدها كانت وقد مستعمراتها توسع
من تحتمل الشعوب حكومات أن عىل وآيًة الشعبية الحرية النتصار عنوانًا املنترصات
وأملانيا والنمسا الروسيا فانكرست والطغاة. القيارصة حكومات تحتمله لم ما الصدمات
يف واملشاركة الحرية من نصيبهن قدر عىل الحرب بعد التماسك من نصيبهن وكان
ال التي بعربتها املحنة تلك من األمم وخرجت والحكومة، الشعب بني العامة الشئون

تضيع.
الفرنسية، األمة يف فعله فعل كما إنجلرتا يف فعله النيابي الحكم تراث فعل وقد
القرن يف مرَّتني فيها ترتطم أن وشيكة وكانت الدامية والخصومات الثورات فوقاها
وهو االنتخاب، رشوط وتعديل االنتخابية الدوائر تقسيم عىل الخالف عند عرش التاسع

االستبداد. عهد يف الجائحة الثورة إىل أفىض الذي الخالف من أشد جوهره يف
العالم برتي فلندرس طليعتهم ويف — املؤرخني بعض أذاعها التي النظريات ومن
أدوار من األخري الدور هي كانت الشعبية الحكومة أن — املرصية األثريات يف املشهور
ثم عظيم، بفاتح الدور يبدأ املرصية: الدول تواريخ سيما وال القديم التاريخ يف الدول
القادة هؤالء يضعف ثم الغالبون، القادة أفراد الحكَم فينازعه العظيم الفاتح يضعف
الشعبية، الحكومة األمر وتتوىل العامة عليهم فتثور والصغائر، للرتف أبناؤهم ويستسلم
بعد عًرصا دواليك وهكذا أخرى، َكرًَّة األول الدور فيبدأ جديد ُمِغريٌ عليهم يسطو ثم

واملغاربة. املشارقة من جاورهم ومن الفراعنة سجالت يف عرص
يف كانت الشعبية الحكومة ألن اليوم؛ فيه نحن مما مختلف فهو هذا صح فإذا
مجارية بها املحيطة الدول تكون ال ثم الدول إحدى يف تقع منفردة فرتة القديم التاريخ
فتحدث — العظيم الفاتح دور — األول الدور بداية يف كانت ربما بل الفرتة، تلك يف لها
مشرتك ومبدأ عامة حركة الشعبية فالحكومة اليوم أما األدوار. وتتجدد ثَمَّ من الغارات

الحكومات! بعض عىل املقصور بالدور وال املنفردة بالفرتة وليس
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الديمقراطية تفشل لم

نجاحها عىل يدل ما إال وعالماتها آثارها من اآلن إىل ظهر وال الديمقراطية تفشل لم
ويرجع الحكومات قواعد عليه تُبنَى املستقبل يف للحكم أساًسا ستكون وأنها وثباتها،

اإلصالح. إىل منها يحتاج ما كل إصالح يف إليه
لرتويجها ويعمل بها يتعلق من فأكثر بها، أملمنا التي املصطنعة األسباب تلك أما
تجريح يف ا حقٍّ الناس أقل وهم القديم، االستبداد إىل والرجعة املطلق الحكم أنصار هم
بطل فإذا مختلفة. وأحوال كثرية بالد يف حكمهم فشل من تبني ما بعد الديمقراطية
أنهم به املقطوع املقرَّر فمن — ا حقٍّ أو مجاًزا — الديمقراطية بقداسة الناس إيمان
وإذا والجهاالت، الدعاوى من يزيفونه وما املستبدِّين بقداسة اإليمان إىل يرجعون ال
فيها تُبَثُّ التي العقائد إىل وتُستمال باملظاهر وتؤَخذ للزعماء تنخدع الجماهري إن قيل
شأنها كان وال املاضية العصور يف ملغاة تكن لم األطوار فهذه والتكرار، باإليحاء
العصور طوال املستبدون يصنع كان وماذا الحكومات. وقيادة األمم ترصيف يف ضعيًفا
باملظاهر وتارة واألوهام، بالخرافات تارة الجماهري خداع عىل يستعينوا أن إال املاضية
معروف هو ما سائر إىل واملواعيد، بالعطايا أخرى وتارة واألسماء، واأللقاب والوجاهات
ولو والشهوات. الغرائز عىل والتحيُّل الحقائق وإخفاء األعمال تمويه يف أساليبهم من
للشعوب خداًعا واملساملني املحاربني من األلوف دماء فيها أريقت التي الحروب أُحِصيت
أو واملعرفة، الحرية أعداء أزهقها التي الربيئة األرواح أُحِصيت لو أو لها، وتمليًقا
املظاهر أجل من والرعايا الحكام بني شجرت التي والقالقل الثورات أحصيت لو
والجرائم الدسائس أحصيت لو أو الفارغة، والدعاوى الصبيانية واملنازعات واألسماء
حقيقة عىل شاهد ذلك بعض يف لكان الطغيان؛ وأعوان الحظوة طالب فيها انغمس التي
يف دامت كما تَُدْم لم الغفلة تلك وأن انتباهها، يرضهم ومن الجماهري غفلة تنفعهم من
يقظتها حذروا كما قط شيئًا يحذروا ولم أفادتهم، كما أحًدا تُِفْد ولم املستبدين، عهود
االستبداد بني الفرق وإنما واستطالتها. بقائها يف رغبوا كما قط يشء يف رغبوا وال
ولكنه بينها، من الحقيقة تنكشف شتى ألقوال هذه يف يتَّسع املجال أن والديمقراطية

والكتمان. الغش عىل التواطؤ فيه يصعب وال قائل لكل االستبداد عهد يف يتَّسع ال
أن تحب التي الفئة تلك غرور يُرِيض الديمقراطية نقد أن املصطنعة األسباب ومن
ألسنة الديمقراطية عىل ويرسل واالدعاء، االمتياز من ذلك يف ملا «الشعبيات» عن تتعاىل

الكالم. عواقب إىل ينظرون ال ومن والفضوليني الثراثرة
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وجهًرا ا رسٍّ سعيهم يسَعون القديم الحكم رجعة يف الطامعني املستبدين أن ومنها
حكم كل يف بد وال الحديث، الحكم عىل الناقمني وتأليب نظامهم غري نظام كل لتشويه

وناقمني. راضني من
اآلراء أحدث عن أبًدا فيه ويسألون املخرتعات فيه تتواىل زمن يف أننا ومنها
فالذي الديمقراطية، يمدحون وهم الناس عىل سنة خمسون مضت فإذا األخبار. وأغرب
مجال. كل يف الطريف الزيِّ طالب بني سامعني له يعدم ال بنقدها ذلك بعد يفاجئهم
األسباب تستوجبه ما أضعاف العناية من يصادف الديمقراطية نقد أن ترى فأنت
هي فما الصناعية األسباب وأما والفضول. والغرض للوهم فيها دخل ال التي الحقيقية
يف بأنها وال الديمقراطية بفشل يحكم أن ألحد تجيز ال أشياء هي تُجيزه؟ ما مبلغ وما

القريب. الفشل طريق
الفراعنة دوالت يف تكررت كما اليوم تتكرر القديمة السنة أن قدرنا إذا أننا عىل
والقادة الطغاة عىل تعذَّر قد الحكم أن النظرية هذه من يُستخرج ما فكل وجريانهم،
أن علينا ويبقى حني. إىل نفسها تحكم الشعوب إىل األمر فصار واضمحاللهم، لعجزهم
إن إليها وصلنا التي الشعبية الحرية هذه أن اليوم يعقل هل متعجبني: أنفسنا نسأل
الحكم عىل مقدرتهم يف والنبالء الطغاة أصاب عام وباء بها جاء موقوتة فرتة إال هي
طغاة لنا فيه يكون عهد إىل الوباء هذا زوال بعد نعود وهل واألوساط؟ الكافة دون
الديمقراطية كانت لقد هللا؟ ملكوت من حرمان عصيانُهم مستبدون وملوك مقدسون
العامة نصيب فليس ديمقراطيتنا أما العامة. هو الشعب وكان الشعب حكومة باألمس
واألمراء. والرساة السوقة فيه يدخل شامل كل وهي األمة، سلطان من جزءًا إال فيها

العرشين. القرن يف املطلق الحكم رسالة من الفصالن انتهى
يكن لم الذي بكتابه ويوحي دعوته يوايل هتلر كان الفصالن هذان ُكِتَب ويوم
الحارضة الحرب إرضام وبني سنوات، أربع الحكم والية وبني بينه وكان أحد، يقرأه
بخطر أقنعهم فقد الفرتة هذه يف بيشء الناس أقنع قد كان فإذا سنة، عرشة إحدى
خدمة يف الحضارة ُر يَُسخِّ إنما كان حيث املستبد أن وأراهم العالم، عىل االستبداد
الوراء. إىل أحقابًا األخرى األقوام ومن قومه من له بالخاضعني ينكص وإنما الهمجية،
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والنازية الديمقراطية بني الفوارق (2)

التقدم يف

عنارص يف وحارضه اإلنسان مايض بني املضاهاة أن ويدَّعون التقدم يُنكرون النازيني إن
أو خطوة، بعد خطوة التقدم عىل تدل وال واحد، حيز يف الدوران عىل تدل األخالق

درجة. فوق درجة االرتقاء
التهذيب أن فحسبنا بصدده. نحن فيما طائل إىل بنا يُفيض وال يطول بحث وهذا
محسوس وآرائه وصناعاته علومه يف اإلنسان تقدُّم وأن الحيوان، طبائع يف مشاَهد جائز

وماضيه. حارضه بني الشاسع الفرق يُخفي ال
كثرية، أمثلة عن يغنينا الحيوان طبائع يف التهذيب إمكان عىل واحًدا مثًال ولنرضب
وصغار والطري األطفال عىل يُخاف ما أخوف شه توحُّ يف كان الذي الكلب َمثَل وهو
محروم. جائع وهو ويرعاها املخاوف عنها يدفع لها أمينًا حاميًا اآلن فأصبح الغنم،

والصناعات، للعلوم امُلالِبسة وأحواله وآرائه وصناعاته اإلنسان علوم يف التقدم أما
تمثيل. إىل يحتاج أن من أظهر فهو

فقد بالسعادة التقدم قسنا فإذا واالختالل، االختالف فيها يقع كثرية التقدم ومقاييس
ويَفتقر الجاهل يغني فقد بالغنى قسناه وإذا العظيم، ويُحَرمها للحقري السعادة تُتاح
الوثيقة األمم وتجهل الشائخة املضمحلة األمم تعلم فقد بالعلم قسناه وإذا العاِلم،

الفتية.
واحتمال «املسئولية» مقياس وهو واالختالل، االختالف فيه يقع ال واحًدا مقياًسا إال

التبعة.
صاحب هو منهما األفضل أن وجدت إال تنَْيِ أُمَّ أو رجلني بني تضاهي ال فإنك
واالضطالع بتبعاته النهوض عىل الراجحة القدرة وصاحب املسئولية، من األوىف النصيب

وواجباته. بحقوقه
والرجل القارص الطفل بني الفارق به ِقْسَت كلما املقياس هذا يف اختالف وال
أو والعالم، الجاهل بني أو والعاقل، املجنون بني أو واملدني، الهمجي بني أو الرشيد،
اختالف عىل فاضل وكل مفضول كل بني أو والقادر، العاجز بني أو والسيد، العبد بني

التفضيل. أوجه
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املستطاع. التقدم مناط هو التبعات فاحتمال
واالختيار، ف والترصُّ الحرية عىل تقيض ألنها أساسه؛ من الخلق هذا تهِدم والنازية
فيما مأمور، الحرية مسلوب وهو التِبعات عىل إنسانًا تحاسب أن املعقول من وليس

قومه. نحو وواجباته عيشه مطالب من يدع، وفيما يأخذ
العلم يف نابغة فيها يظهر فلم النازيون، ها توالَّ منذ أملانيا يف القرائح ركدت وقد
التي األمة وهي هذا العالية، الثقافة يف مفيد ابتكار عنها يؤثَر ولم والحكمة، والفن

واالخرتاع. والبحث األدب بأعالم تاريُخها امتأل
الدكتور فكتب مرات، الشكوى وكرَّروا وقادتهم وزراؤهم الركود هذا شكا ولقد
الجيل «إن يقول: ١٩٣٨ سنة من مارس شهر يف العمل مصلحة رئيس Syrup سريوب
يستلزم مًعا والثروة الدولة بناء أن شك وال جامعاتنا. يف ناقص العلم رجال من الجديد
واألطباء.» والطبيعيون األرض طبقات وعلماء والكيميون املهندسون ينشأ أن وشيًكا

إخراج استطاعوا ما النقص لذلك يكرتثون ال النازيني أن لبعضهم خطر وربما
بالسالح. وتزويدهم والجنود الضباط

للمهندسني لزومه والجنود للضباط اليوم الزٌم التعليم فإن ذلك؛ غري الواقع ولكن
األستاذ «إن يقول: زيتنع فرانكفورتر صحيفة يف التوماس املاجور كتب وقد والصناع.
ملكتب اجتماع آخر يف أشار قد ميونيخ يف الجرماني املتحف مدير Zemeck زيميك
وال األملانية، الناشئة بني العايل التعليم طبقة هبوط إىل خاصة إشارًة االقتصادي الريخ
انحرص إذا دفاعنا قوة عىل أرى فيما عظيم الخطر إذ رأيه؛ يف موافقته من يل مناص

البدنية. بالرتبية االهتمام فرط جراء من التفكري، أفق وضاق الذهنية الرتبية نطاق
للخدمة، املدعوين جنودهم يف واأللوية الفَرق قادة يلحظه أن باألمر بلغ ومتى

اآلن.» تعليمنا نظام يف ماثل ضعف عىل يدل أنه فيه جدال ال فمما
فالتحق طالب، ألف عرش ثمانية ١٩٣٧ سنة يف العليا املدارس من تخرَّج وقد
ولم العلوم1 يف واالستبحار الدرس حياة عن وانقطعوا الجيش بخدمة آالف عرشة منهم

الحياة. هذه يف لهم متََّسًعا وجدوا اآلخرين أن يظهر

.Hitler Versus Germany هاوزر هنريخ ملؤلفه وأملانيا، هتلر 1
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يستغرب ال نقص فهو املطَِّرد النقص ذلك يشكوا لم أو النازيون القادة شكا وسواء
واملعمل، املكتبة عن والطريق بالثكنة مشغول والصفوف، باملواكب مفتون جيل من

والروح. الفكر يريض ما دون الحيوانية الحواس يُريض بما مشغوف
واحًدا مبدأ بينها نِجد لم النازية بنيان عليها يقوم التي املبادئ إىل نظرنا ومتى

الحيوان. آداب وراء التقدم يستدعي
الطيور حركة هي الصفوف وحركة والقطيع، الرسب طاعة هي العمياء فالطاعة
بل واالختيار، االرتياد زعامة من الحيوانية يف أعرق «الغريزية» والزعامة والنمال،
البصرية فضائل من هي وليست الحيوان، غريزة إىل مرجع لها العمياء التضحية حتى

والضمري.
أعظم الحديث العرص يف والصناعات العلوم تقدم كان مصادفة وال عبث من وما

العصور. جميع يف تقدمها من وأوسع
وال االبتداع. وحرية الكشف وحرية البحث حرية نشأت الديمقراطية نشأت فمنذ
وخمسني مائة يف اخرتعوه ما أضعاف سنة وخمسني مائة يف الناس يخرتع أن عجب
وال الحرية عهد يف يزكو نبات وهما واالختيار، ف الترصُّ وليد االخرتاع ألن سنة؛ ألف

والتسخري. القرس عهود يف يزكو

األخالق

ُخلُق. ذات آلة نعرف ال فإننا واالختيار، املشيئة عن بمعِزل تُفهم ال «أوًال» واألخالق
والتكليف. اإلدراك يبدأ حني األخالق تبدأ وإنما

برذيلة، يهم وال واجبًا ينىس فال يالزمه حارًسا ابنك عىل تقيم أن تستطيع وأنت
ما بني العقالء كتمييز تمييًزا وال ُروًحا له تجعل وال الحراسة، بهذه تربيه ال ولكنك

ينتحيه. وما عنه ينتهي
التسليم عادة من فيها ُربِّيَْت بما تنتفع فال الرتبية هذه األمة تَُربَّى وكذلك
ذلها كان وربما والخنوع، للذل وتَُهيِّئَُها االستقالل فضيلة فيها تُْقتَُل بل واالستسالم،
وتحييه. له تهتف لسيد الذل من عليها وأجدى لها أرشف وتثلبه السيد تشكو وهي

األمم يف تنكشف التي الرشاوى أو بالفضائح والتجريس التشهري نسمع ما وكثريًا
والحكام الديمقراطي النظام يف أصيل فساد عىل دليًال املستبدُّون ويتَّخذها الديمقراطية

الديمقراطيني.
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كانت لو التجريس وذلك التشهري ذلك يف تُطِنب أن االستبداد ألبواق ويحق
بيد الديمقراطيني؛ دولة يف إال تحدث وال املستبدين دولة يف تمتنع والرسقات الرشاوى
عىل تربى واحد جيل يف املستبدين الطغاة رسقات أن فيه ِجَدال ال الذي الواقع أن

األجيال. جميع يف الديمقراطيني رسقات
يف اتهامه عىل يجُرسون وال الحرية عهد يف السارق اتَِّهام عىل الناس يجرس وإنما
السارق ينجو حيث من جزاءه فيلقى باملصري يبايل ال من منهم يجُرس أو الطغاة، عهود
العيوب. من عليها يحسب وال املزايا من للديمقراطية يُحَسب أن أحرى وذلك رسق، بما
ويرتكها البرشية الطبائع من الرذائل يقتلع الديمقراطي» «النظام أن أحٌد يزعم وما

والحسنات. الفضائل إال فيها وليس
هنالك ما وغاية كان، كيفما الحكم أنظمة من نظام يف زاعم يزُعمه ليس ما فهذا
وهذا املستبدين، سطوة تحميها كما تحميها وال الحكام رذائل تكشف الديمقراطية أن

عليها. والحرص عنها بالذَّبِّ جديرة غنيمة وحده
حراسته وتنظيم السحرية قصوره تشييد يف هتلر أنفقها التي األموال أن عىل
لصحفه وثمنًا تارة لكتابه ثمنًا أملاني قارئ كل عىل فرضها التي واألموال الشخصية،
يف ديمقراطيني ُحكَّاٍم عدة أو ديمقراطي حاكم اختلس ما أضعاف لتبلغن أخرى، تارة

والعفاف! النزاهة أمثلة من ُعْرِفِهم يف معدود ذلك مع وهو طويل، عمر
املستبدين الحكام جميع وأن املال، من بأرخص ليست الحرية أن يخفى وال

األموال. يسلبون الديمقراطيني الحكام جميع وليس الحرية، يسلبون
يقرتفه يشء وهو منها، وأوبل الرسقة من أقبح جريمة القتل أن يخفى ال كذلك

شاء. حيث املستبد الحاكم
منهم واحد عىل الذنب بإثبات الحكومة تحفل ولم الناس من ألوف أملانيا يف ُقِتَل
رقيب. بغري الدواوين أَِعنَِّة عىل يقبض ملن اإلثبات سهولة مع العقاب، نفاذ بعد ولو

األموال اختالس يحسبون حيث هذا فأمكن الغفلة وشاعت األرواح رُخصت وإنما
املستحيالت. من

يقولون يومئٍذ النازيون فكتب دلفوس، النمسوي املستشار ُقِتَل سنوات خمس ومنذ
تنعى الريخ حكومة «إن فينيا: يف سفريهم پاپن فون وقال املاركسيني، شهيد إنه

لوقوعها.» وتأسف الجريمة
القتىل ذكرى بتكريم احتفلوا حتى النازيني أيدي يف النمسا سقطت أن إال هو وما
الثالثة هؤالء فيه سيق الذي اليوم يف نذكرهم «بأننا عالنية: ينادي هس رودلف وقام
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يف لتميش أطيافهم وإن الزرية، املشانق عىل املهني املوت إىل الزمالء نخبة من عرش
النازيني.» جموع الدنيا يف مشت حيث الصفوف مقدمة

بالده، الستقالل األمانة إال عندهم له ذنب ال رجل حياة عىل الوضيع العدوان فهذا
تتكرر التي الرذائل وهذه بفاعليها، اإلشادة ثم الجريمة إنكار يف القبيح الرياء وهذا
دون إنها قال الذي من املغلوبة، األمم رؤساء من بأمثاله والتنكيل شوشنيج حبس يف
الضمري عىل الصولة حق للمستبدين كان متى ومنذ عارها؟ ووصمة شناعتها يف الرسقة
إذا إال الجميل الخلق عىل يثني وال منه، األنفة عىل يريدونه ا ممَّ إال يأنف فال اإلنساني

بالثناء؟ أمروه
أملانيا ففي باألرقام؛ إثباته يمكن ا مِلمَّ االستبداد حكومات يف األخالق فساد إن
للرياء رمز فهو هؤالء من جاسوس وكل والرقباء، الجواسيس من األلوف مئات النازية
جيش والرقباء الجواسيس من الجيش هذا جانب وإىل الحقوق، وإهدار والخوف والجبن
ويخدعوهم وطنهم أبناء عىل يكذبوا أن الحياة يف عملهم واملقرِّظني الدعاة من مثله
من وأمثالها ستافسكي فضائح يساوي ال هذا كل … هذا وكل والنفاق. بالباطل
فكيف األخالق، عىل حكمها هذا كان إن العقول شاهت الديمقراطية! الحكومات عيوب
الجبن إال يحجبها ال الكاذبة والدعوة التجسس رذائل مع شائعة ستافسكي وفضائح

والتهديد؟
الرذائل هذه تستمرئ أن لها فيسوِّلون األذواق يمسخون أنهم هذا من وأبشع
بأبيه ييش الذي االبن مثل لإلعجاب ينصبونها التي األمثلة فمن وطيبات. حسنات كأنها
معني — الطاهر املعني هذا فيشوبون النازيني، لرؤسائه عليهم ويتجسس أمره وأولياء
لألمان. موضع عىل اإلنسانية النفس يف تُبقي ال مة مسمَّ بشائبة — واإلخالص الحنان

فوق بظلمات عليها فتغيشِّ العقول دخائل إىل املنكوسة األخالق هذه ظلمات ترسي ثم
يتعطل غريه وجه ال واحًدا وجًها للمسألة يرى أن يتعوَّد الذي العقل ألن ظلمات؛
كما ال له تصاغ كما األفكار يتلقى أن يتعود ثم اآلخرين، حجة يفهم وال التفكري فيه
الفادح العيب هذا يقترص وال واالحتماالت. الفروض جميع عىل تقليبها بعد هو يصوغها
عىل يصربون وال اعرتاًضا يسمعون ال الذين الحاكمني إىل يسبقهم بل املحكومني، عىل
حجج إىل أسماعهم يديرون فال يتعنتون أنهم شك وال ذلك جرائر ومن اعرتاض.
ويشهروا أوطانهم يف املعارضني يقمعوا أن إال املشكالت حل من يعرفون وال خصومهم،

األوطان. سائر عىل السالح
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املشكالت حل

«الديكتاتورية» النُُّظم أن يتوهمون بالظواهر اآلخذين إن نقول وحلِّها املشكالت ذكر وعىل
وجيز. زمن يف املؤرَّبة العقد وحل العويصة املشكالت لعالج الحكومية النظم أصلح

جرائرها إىل والعالجات الحلول نتعقب ولم بالظواهر أخذنا نحن إذا صحيح وهذا
عنها. محيد ال التي ونهاياتها املحتومة

تداري الواقع يف الديكتاتورية فالنظم وراءها، ما إىل الظواهر تجاوزنا نحن إذا أما
جانبها إىل وتخلق واحدة مشكلة تحل األوقات أكثر يف هي أو تمحوها، وال املشكالت

البطالة. مشكلة يف فعلت كما عديدة، مشكالت
أملانيا! يف بطالة ال إنجليزي: لكاتب قيل

دارتمور! سجن يف وال نعم. قال:
مكان كل يف مستطاع النازية األملانية الطريقة عىل البطالة عالج أن ذلك ومعنى

دارتمور. يف السجناء عيشة بالدهم يف يعيشوا أن سكانه يرىض
الجيش، يف جنوًدا العاطلني «بتشغيل» البطالة عالجوا النازيني أن األمر وجلية
معسكرات يف ونزالء والذخرية، السالح مصانع يف وعماًال الجاسوسية، ديوان يف ورقباء

أجور. وأرباع أجور بأنصاف وأَُجراء االعتقال،
كارثة جانبها إىل تهون مطِبقة كارثة إىل يؤدي العالجات هذه من عالج وكل

البطالة.
عوض بغري املال يضيِّع إليها وما والدبابات املدافع يف األمة ثروة استنفاد ألن
بعرشة الحالة هذه يف يُشرتى فما الرشاء؛ عىل القدرة وضعف العملة رخص إىل ويؤدي

بقرشني. الطبيعية األحوال يف يُشرتى ما يساوي ال قروش
أصحاب من الرعية إرهاق إىل الحكومة يُلجئ السالح عىل املاليني إنفاق وألن
فيحَسب شتى. بأسماء املتعدِّدة والخصوم الثقيلة بالرضائب والعمال واملوظَّفني األموال

حسبوه. ما ثلث من أكثر منه يقبض ال وهو مثًال قروش خمسة صاحبه عىل األجر
فهناك وقف فإن يدوم، أو يقف أن بد ال والذخرية بالسالح املصانع «تشغيل» وألن
ورخص الكساد دوام فهناك دام وإن جديد، من البطالة وكارثة املفاجئ الركود صدمة

والتخريب. القتال يف للسالح مرصف عن البحث ورضورة العملة
السالح وتكديس الجيوش بتجييش الحرب جو تخلق أن حكومة وسع يف وليس
ومحتاجًة كارهة، أو طائعة بالحرب تصطدم أن دون الناس وتجويع الخواطر وتهييج
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والتقدير، التدبري عىل قادرة بحرة وليست رة ُمسخَّ أسرية فهي فيها، زاهدة أو إليها
الذي كالرجل وليست تشاء، ال أو تشاء حيث إىل لجامها من املسحوبة كالدابة وهي

عيناه. تبرص حيث قدميه يضع

التجارة. مشكلة آخر: ومثل
يلبثون فال واالحتيال، والخداع والتلفيق بالرتقيع املشكلة هذه يحلُّون فالنازيون

العمياء. القوة رضورات بني أنفسهم يجدوا حتى قليًال
الزراعية، محصوالتها بها تبيع التي األسعار من أكرب أسعاًرا األمم عىل يعرضون
مقايضًة األخرى، البالد يف أثمانها من بأرخص حربية مصنوعات عليها يعرضون ثم

الحارض. بالنقد يشرتون ال ألنهم ومبادلة؛
يف ويماطلون بها، اشرتوها التي األسعار من بأقل الزراعية املحصوالت يبيعون ثم

أثمانها. لريفعوا منها، بدًال املصنوعات تسليم
كل فتقبل تعود فهي ديونها استيفاء إىل مضطرة تعاملهم التي األمم كانت وملا

املماطل. املدين أمتعة من إليه الوصول يستطيع ما كل الدائن يقبل كما ثمن،
عمالءها ألن عمالءها؛ خرست أنها تعاملهم التي األمم فتعلم وجيزة فرتة وتميض
الوطنية. أسواقها يف بها تباع التي األثمان من بأرخص النازيني من محصوالتها يشرتون
إطالتها عن عاجزون املعامالت، لقطع مستهدفون أنهم النازيون يرى وهنا

أخرى. َكرًَّة والقتال واإلرهاب، التهديد بغري عليها واالستمرار
النازية. «العالجات» من أمثلة هذه

العلمية. والجراحة الطب بعالج منها والطالسم الشعوذة بعالج أشبه وهي
وخري الطبيب من له خري أنه ويقنعه الزمن من فرتة مريضه يخدع قد واملشعوذ

الجرَّاح! من
يف أخطأ أنه للمريض ويبدو األمراض، بعض يف يفشالن قد الجراح أو والطبيب

واملشعوذين. السحرة إىل الركون وقلة إليهما الركون
حال. كل عىل شعوذة والشعوذة طب الطب ولكن

ويُْطَمأَنَّ عليه يُقاس الذي الصحيح العالج هو فذلك عالجه الطب عرف ومتى
إليه.

والتدجيل، الشعوذة صالح عىل بحجة ذلك فليس مجهوًال الطبي العالج بقي إذا أما
حني. إىل نجحا ولو
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داءها تحسم لم البالد هذه فإن الديمقراطية؛ البالد يف مثًال البطالة مشكلة وهذه
تارة والتعمري اإلصالح أعمال وإنشاء تارة باإلعانات تعالجها تزال وال الساعة، حتى
وليست الطب مسكنات ولكنها وامللطِّفات. املسكِّنات من ذلك شابه ما إىل أخرى،
جانبه إىل يخلق كاذب بدواء وليست امَلَغبَّة، سليمة حرية هي ثم الشعوذة، بمسكنات

دواء. أو عدة
يتأتى لن العاملية أسبابها إىل ترجع التي البطالة كمشكلة مشكلة أن الواضح ومن
العاملي الكساد عالج عن بمعِزل يوًما تعاَلج ولن حدودها، داخل يف واحدة أمة تحلها أن

التجارية. املبادالت واختالل
الناجعة الوسيلة ابتغاء إىل بها الشعور ودفعها الرضورة بهذه األمم شعرت فإذا
التي القاتلة الجرعة من حدة عىل أمة لكل وخريٌ للعالم خريٌ فذلك بينها، فيما بالتعاون

والصحيح. بالعليل تودي
مقاومتها وتدبر عملها تعمل املريض بنية يرتك أن واجبه من الطبيب رأى ومتى
لبوس للناس يلبَس أن عليه وليس طبه، إليه يوحيه ما يفعل طبيبًا يظل أن فعليه

الدجال. املشعوذ

النظام

وصعوبة اآلراء اختالف الديمقراطية عىل يعيبون ألنهم النازيني «فخر» هو والنظام
عليه. االتفاق بعد اإلنجاز وبطء قرار، عىل االتفاق

الديمقراطيات، وأحسن الديكتاتوريات أحسن بني نقارن أن هنا الصواب والقول
يكون كما الديكتاتوري النظام نفرض فال الجانبني؛ من الحكومات أسوأ بني نقارن كما
واألوضاع. األشكال أقبح يف يكون كما الديمقراطي النظام ونفرض األعىل» «مثله يف

أفضل من خري ديمقراطية حكومة أفضل أن املقارنة هذه بعد فيه شك ال ا وممَّ
ما أسوأ عىل الرديئة الديمقراطية من رش الرديء الديكتاتور وأن ديكتاتورية، حكومة

تكون.
انتظام وسيلة هي فما املستقيم؛ العقل يقبلها ال نقيضٌة «انتظام» بغري والنظام
صالح؟ سلف بعد صالًحا وَخَلًفا معصوم، حاكم بعد معصوًما حاكًما الديكتاتورية

اإلطالق. عىل وسيلة ال
منها؛ أصلح تكن لم إن صالحة ديمقراطية تعُقبُها الصالحة الديمقراطية ولكن

حاكميه. قبل الشعب إىل صالحها مرجع ألن
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االستبداد، مع وفاسد الشورى مع فاسد فهو نفسه الشعب من الفساد كان إذا أما
مختلسني. أو َعَجَزًة الديمقراطيون الحكام يكون كما سفاًحا غبيٍّا املستبد يكون وقد

غري سبيل ال حكمه؟ تبديل إىل السبيل وكيف الجائر، املستبدِّ فساد يف الحيلة وما
والفوىض. الثورة

دماء. سفك وبغري ثورات بغري مفتوح فيها التبديل فباب الديمقراطية أما
فيعطي شتى، جوانب من ويفسد جانب من يصلح إنما املستِبدَّ الحاكم أن عىل
حيثما واإلرادة االستقالل وكرامة الرأي حرية منها ويسلب أعطاها، إن نظاًما األمة

كان. وكيفما ظهر
أيدي إطالق من فيها بد ال التي العصبية باملواقف تعيى ال بعُد والديمقراطية
كله ليس معروف، مقرَّر بنظام املواقف هذه يف الحاكمني أيدي تطلق ألنها الحاكمني؛
تقام حيث محدودة فيه الحرية ألن حرية كله وليس األمة، تفويض أساسه ألن استبداًدا
السالم، أيام تنفعها دروًسا الحروب أيام يف العمل رسعة من تعلمت وربما الحدود، لها

واإللزام. اإلرغام طريق من ال والتعوُّد التعليم طريق من الرسعة فتأتي
ألحوال احتياط االستبداد يف وليس االستبداد، ألحوال «احتياط» الديمقراطية ففي

االستثناء. حكم عىل إال يجري ال ولن دائم، استثناء هو إذ الديمقراطية؛
يضمن الذي املستشفى حسنات بعض — صلح إذا — لالستبداد كان وربما
استرشى فإذا األطباء. بأعنُي املواعيد وانتظام الهواء وجودة الطعام نظافة به النازلون

طعام. وال ظل وال فيه حرية ال الحجاج كحبس حبس فهو فساده
من خري فهو صلح إذا مرادك، وفق فيه تعيش الذي بيتك فهي الديمقراطية أما
البيوت يف للعيش مخلوقون والناس الحجاج. حبس من خري فهو فسد وإذا املستشفى،

والسجون. املستشفيات يف ال

الصحة

لرعايا تتوافر الصحة أن نعني وال والتمثيل املجاز سبيل عىل املستشفى نذكر ونحن
املستشفيات. يف تتوافر كما املستبدة الحكومات

الجرايات نظام عىل وتعتمد رعاياها أقوات عىل تجور حكوماٍت أن املعقول غري فمن
ألولئك النافعة التغذية تكفل أن تستطيع والذخرية السالح عىل لتنفق لم السِّ أوقات يف
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الحكومة تفعل كما الزبدة» وال «العدة شعارها تتخذ حكومة وكل املحرومني. الرعايا
األجسام. وتصحيح األرزاق نقص بني ق توفِّ أن وسعها يف فليس النازية،

عنوان فيخالها الجيوش، ومعارض الرياضية األلعاب مواكب الناظر تُعجب وقد
نظرة ذلك وراء ما إىل ينظر ال ولكنه األمة، لسواد املكفولة واألرزاق الحسنة الصحة
املشاهد هذه به اشُرتيت الذي القاصم الثمن ويعرف الداء مكامن يتبنيَّ حتى قريبة
هذا ولوال والكساء. الغذاء تحرم أرسة ألف وراءه واحد وطبل زمر موكب الجوفاء:

الكفاية. وفوق الكفاية منهما لوجدت الفاشل التمويه
الفرق مالزمة إىل األطباء النرصاف الطبية، الرعاية بنقص األرزاق نقص ويقرتن
الرعاية فتقل العلوم، يف واالستبحار الطب دراسة عن بَّان الشُّ النرصاف أو العسكرية،
التغذية سوء جراء من إليها الناس حاجة الزدياد باملزيد، تكون ما أحرى وهي الطبية

الوقاية. وضعف
بيانات الجوع»2 «يحيى املسمى األملاني جمپرت مارتن الدكتور كتاب ويف
والعلل األمراض انتشار مبلغ عىل تدل الرسمية النازي مصادر من مستمدة وإحصاءات
واصنعوا السمن دعوا أو الزبدة»، وال «العدة القائل: املبدأ أثر من األملانية الناشئة بني

.Guns before Butter املدفع
بعد ١١٧٥٤٤ فأصبحت ٧٩٨٣٠ كانت ١٩٣٣ سنة يف القرمزية الحمى فإصابات

سنوات. أربع
أربع بعد ١٤٦٧٣٣ فأصبحت ٧٧٣٤٠ كانت ١٩٣٣ سنة يف الدفترييا وإصابات

سنوات.
وال العظام، بلني مصابون األطفال من املائة يف وخمسون خمسة دورتمند ويف

األلف؟ يف وثالثني خمسة عىل ميونيخ يف أعراضه من امُلعاِفني األطفال عدد يزيد
السنوات يف األحوال مقابلة «إن :١٩٣٩ سنة الجامعات عن الطبي التقرير يف وجاء
املصابني زيادة فإن الشبان؛ بني الصحة مستوى يف هبوط عىل تدل املاضية األربع
يصلحون ال الذين الطالب وعدد … اإلزعاج غاية مزعجة املاضية السنة يف القلب بمرض
الطالب عدد وكان املاضيتني، السنتني يف تَضاَعف قد الرياضية الفرق سلك يف لالنتظام

.Heil Hunger by Dr Martin Gumpert 2
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فأوشك املائة، يف عرشين من أقل ١٩٣٥ سنة يف البدنية املشقات عىل يقدرون ال الذين
اآلن.» املائة يف الخمسني يبلغ أن

يف األطفال تشغيل األمم َحرَّمت وقد وأعضل. أكثر العمال بني األمراض وانتشار
قد — القليل باألجر الصناع إىل لحاجتها — فإنها النازية؛ أملانيا إال املعامل بعض
يف يعملون الذين الناشئني نسبة وارتفعت العارشة، من يعملوا أن األطفال عىل أوجبت
إىل (١٩٣٢ (سنة آالف عرشة كل يف ٨٥٥ من والعرشين عرشة الرابعة بني الرور وادي

سنوات. بخمس ذلك بعد ١٧٧٨
ولكن بالحياة. والفرح القوة فرح عىل الناشئني يروِّضون أنهم النازيون ويشيع
األخرى األوروبية البلدان يف االنتحار وحوادث أملانيا يف االنتحار حوادث بني املقارنة
يكاد وحدها أملانيا يف املنتحرين عدد فإن باملوت؛ فرح بل بالحياة فرح عن تُنِبئُ ال

بأجمعها. األوروبية القارة أرجاء يف عددهم يساوي
الزيادة معظم وكان الجديدة، أملانيا يف سنة كل ألًفا ثمانني املوتى عدد زاد وكذلك
يف أي واألربعني، والخامسة العرشين بني وما عرشة، والخامسة األوىل بني ما األعمار يف

بالحياة. الفرح سن الشباب، وسن الطفولة سن
وكبت بالعمل األجسام وإرهاق التغذية نقص مع فيها غرابة ال بََدِهيٌَّة نتيجة وهذه

األعصاب. واستفراز النفوس

الرتبية

األجسام. تربية من النازيني ظل يف أََرضُّ العقول وتربية
ترى فال املستقيم، التفكري َمَلكة من ويجرِّدونها الرءوس تعويج يتعمدون ألنهم
رؤيتها، عىل ويثابروا يروها أن الحكومة تحب كما تراها بل حقيقتها عىل الدنيا
واقتياده، ترويضه عىل تساعدهم التي بغة بالصِّ للطفل والجغرافيا التاريخ يصبغون
يرضموها، أن أحبوا كلما والرش بالغضب يرضمونها التي األحقاد فيه ويغرسون
املزعومني، اآلريني لغري فضيلة وال حق وال فيه مجد ال عجيبًا وجوًدا له ويخلقون
األشياء يرى فال والرجال، األمم حقائق بها يخترب التي الصحيحة امللكة ويُفقدونه
املعقوفة، املرايا يف األشباح ترى كما وتشويهها تحريفها بعد إال املعاني يتصور وال
يخونه أن وشيك تفكريه وأن مضلِّل زائغ أنه ينفي ال واحد نسق عىل أمامه واطِّرادها

السليم. والنظر القويمة الرؤية عالم يف الضوء من واحًدا شعاًعا ملح متى
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الرش عىل ويطبعونه صغريًا خنجًرا فيقلُِّدونه السادسة من الطفل عىل ويستولون
الدنيا يقرعون وأشباهه بهذا أنهم إليهم ويخيل اآلرية، والنخوة املجد يسمونها والنقمة
يديه. يف قوة كل عىل تقيض أو له تستكني أن إال فيه لها حيلة ال متنمر مشاكس بجيل
واالضمحالل الشيخوخة وآية واضمحاللها، الدنيا لشيخوخة مستحيل وهمهم يف وذلك

والقتال. بالقتل تتغنى وال بالرش الرضاوة تألف ال الدنيا أن عندهم
أنهم أتباعه إىل يخيل كان الذي الصباح بن الحسن تالميذ غرار عىل فتالميذهم
وهم الحشيش بتخدير تالميذه يقود وإنما ورضاه، طاعته يف داموا ما مقيم نعيم يف

واألضاليل. األوهام من الحشيش يشبه بما يقودونهم
إنني الحرية! «أيتها الحرية: عىل بصيحتهم يرتنمون الذين هم التالميذ وهؤالء

النشيد. ذلك يف يقولون ملا تعبري ألطف هي «أبصق» وكلمة وجهك!» عىل أبصق

البيئة

كل فيها تعيش التي البيئة فاصل هو والنازية الديمقراطية بني املبني الفاصل ولعل
منهما.

يف كثرية مزايا عىل دليل األمة يف قيامها أن من الديمقراطية سالمة عىل أدل فليس
ال أخالق ذات وأنها حسنة، ومعاملة طيبة معيشة يف األمة أن عىل دليل أو األمة، تلك

عليها. تستعيص وال طوقها تعدو ال وأطوار ألصحابها، الحرية إطالق من رضر
يف شذوذ عىل دليل األمة يف قيامها أن من الديكتاتورية وخامة عىل أدل وليس
الحاكمون يعرتف كما بكيانها، امُلحِدقة األخطار بعض من خوف عىل أو معيشتها

الشعوب. من شعب يف قيامهم يُسوِّغوا أن أعوزهم كلما بأمرهم
الصحي كاملحجر الديكتاتورية والبيئة القريرة، اآلمنة كاألرض الديمقراطية فالبيئة

وتضييق. رقابة بغري فيه يُعاُش ال الذي كاملخفر أو
وإنما مبادئها، عىل ديمقراطية حاربت ديمقراطية أن َقطُّ التاريخ يعرف ولم
واليات تتحارب أو الدستورية، أثينا وحكومة العسكرية اسربطة حكومة مثًال تتحارب
يطلب والجنوب للسود الحرية يطلب الشمال ألن الجنوب؛ وواليات أمريكا يف الشمال

واالستعباد. التسخري لهم
أو الثالث، ونابليون بسمارك أو العظمى، وبريطانيا بونابرت نابليون يتحارب أو

القيارصة. وروسيا اليابان
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تنفر كما السلم من تنفر حرب بيئة تكون أن شاكلها وما النازية عىل وحتٌم
عقولهم عن الناس يخدع ال «الزعيم» فإن عليها؛ ويقيض يتلفها الذي السم من البنية
وتعاقب البغضاء وشهوة الشعور وَسْوَرة الهياج بواعث من لهم يزلفه بما إال وحرياتهم
وآذن وباخ عندهم فرت املثريات بهذه يتعهدهم لم فإن والصليل؛ بالضجة الحوادث

باألفول. نجمه
فتطاع، تأمر التي القدرة ومظهر والتأليه التقديس بروعة يتعاظمهم هذا مع وهو
املساوم موقف ونظرائه جريانه بني وقف فإن تريد. ما وبني بينها يحال فال وتريد
ينقلبوا أن وأوشكوا بينهم وضاع أعينهم يف صُغر ويرتاجع، ويتقدم ويُعطي يأخذ الذي
عن يديه يشل فهو والتهويل. الهول من عليه أسبغوا ا ممَّ املاضية لذلتهم وينتقموا عليه
من الصواعق يرسل أن فإما والتأليه؛ التقديس هالة فيه يلبس يوم كل الساسة عمل

الهابطني. مع األرض إىل يهبط أن وإما بيتري، جو سماء
تحرص وال التفاهم عىل تقوم ألنها مفهوٌم الديمقراطية حكمتها إذا الدنيا فسالم
غري بل الديكتاتورية، تحكمها والدنيا مفهوم غري ولكنه واحد. إنسان يدي يف الرأي
طهورها يوم من تفتأ والتأليه، التقديس مذهب عىل واحدة ديكتاتورية الدنيا ويف مفهوم
الخطط سائر دون واصطفائه تمجيده عىل أبناءها وتنشئ العدوان بسالح تقعقع

الحلول. وسائر

الديموقراطية تفضيلنا أن املقارنة هذه ختام قبل أخالدنا يف نستحرض أن املالئم ومن
هذا مثل إىل يؤدي ال الديكتاتورية أو النازية تفضيلنا وأن أمة، كل يف تعميمها إىل يؤدِّي
أبناء من الخلق صفوة يستأهلها جنسية َمِزيًَّة مذهبهم يعتربون النازيني ألن التعميم؛
أن انترصوا إذا فيه يفكرون ما وآخر املغلوبون، وال الجنوبيون يستأهلها وال الشمال
جلدتها، أبناء من املقدسني والزعماء عشريتها، من للمستبدين الصغرية الشعوب يرتكوا
أو لحاكم مصون بحق وال بتقديس تؤمن ال التي العسف برشيعة يدينونها ولكنهم

الضعفاء. من محكوم
التطوُّر من تنتِه لم الديمقراطية أن أخالدنا يف نستحرض أن كذلك بنا ويَْحُسُن
تقدم مع يتقدم نظام فهي األيام؛ هذه يف عليه هي الذي وضعها عىل تتحجر ولم
يف األخرى الناحية من أمل وال الناس، نقائص زالت كلما نقائصه وتزول الشعوب،
والنوادر، القفزات إىل راجعة ألنها سيد؛ بعد وسيًدا طبقة بعد طبقة الديكتاتورية ارتقاء

وتعمري. بناء كل بعد والتخريب للهدم معرضة املتفرقني، باآلحاد منوطة
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عادل.» بمستبد إال الرشق يصلح «ال عبده: محمد الشيخ اإلمام قال
يف املرجوََّة نهضته ينهض ولم الظاملني، باملستبدين إال الرشق يفسد ولم نعم.
يف َحظَُّه جرب وقد إليه. ت َرسَ الديمقراطية الحرية من بنفحة إال العرشين القرن
يف فهي الكربى، قضيته اليوم وليجعلها الحرية، يف حظه فليجرب طويًال االستبداد

الغرباء. وظلم أبنائه ظلم من فينجو فيها ينترص التي قضيته الحق

شرتارس. أوتو
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الغد قضية

يف تميش «السياسة» كانت لو األول، أمس أو أمس قضية تكون أن أحجى كانت ولعلها
بخطوات. وراءها تميش تكن ولم الشعوب طليعة

أفكارهم يقتِبسون ألنهم سنة ثالثني عصورهم عن يتخلَّفون الساسة إن قيل وقد
األخري» فُّ «الصَّ يَُمرَّ أن إىل يلبَثُوَن وألنهم آخر، زمن يف الحكم ويتولَّْوَن زمٍن يف الحديثة
ويأمنوا واالقتحام، االبتداء مشقة ليجتنبوا وراءه يمروا ثم الشعوب» «محافظي من

اإلصالح. دعوات تصاحب التي الثورية» «الرجة مغبَّة
سنة! ثالثون وليتها

القرن أوائل يف اآلن نزال ال وكأننا وخمسون، مائة أو مائة نرى ما عىل فإنها
والحكومات. الشعوب بني املشكالت وفض العالم سياسة حيث من عرش التاسع

إنذار عىل أجمعت — وصغريها كبريها — جميًعا الدول أن لو يحدث كان ماذا
اإلرغام؟ خطة إال وأبى البولونية املشكلة يف التفاهم خطة رفض أنه لو بالحرب هتلر

جدال. وال الحرب عن ينثني كان
العالم؛ مصلحة تخدم أن قبل هي مصلحتها تخدم الدول هذه من دولة كل وكانت
بولونيا كانت وإن هتلر، غارة من حوزتها عىل تأمن كانت األقل عىل دول خمس ألن

النزاع. بداية يف بالتهديد انفردت التي هي وحدها
ذلك؟ الدول تصنع لم فلماذا

وهم سنة، مائة قبل يعملون كانوا كما الدولية السياسة يف تعمل ألنها تصنعه لم
صواب. عىل يومئٍذ

عىل الخالف جرَّاء من املالكة األرس بني نشبت التي والحروب الدينية الحروب فبعد
الحماسية والنزوات «العاطفية» الحروب فاجتنبت الرشاد بعض األمم رشدت الوراثة،
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أجل من تُصاِدق وال تُعاِدي فال الخارجية، عالقاتها إدارة يف وحدها «املصلحة» واتبعت
األحداث من حدثًا أن تظن وال تماثلها، أو تجاورها كانت ولو األخرى األمم مصالح

حدودها. وراء من يجري دام ما يعنيها
«ال الثانية والكلمة «مصلحتي»، األوىل الكلمة اثنتني: كلمتني شعارها وجعلت

يعنيني!»
الحروب. أزمات سيما وال الدولية، األزمات جميع يف ذلك عىل وصمدت

ال متماسك متشابك عالم عرش التاسع القرن يف العالم بعد وقام ، تغريَّ قد العالم أن إال
األمم أبعد إىل آثارها ْت َرسَ إال الدولية املشكلة فيه تطرأ وال أمة، عن أمة فيه تنفصل

السواء. عىل وأقربها
الساسة رأي عىل داخلية أملانية مسألة كان أملانيا يف النازي حكومة فقيام

العتيقة. املدرسة من «الحصفاء»
بلجيكية داخلية مسألة يكن ألم بولونية؟ داخلية مسألة كذلك يكن ألم ولكْن
داخلية مسألة يكن ألم ومرصية؟ وتركية وفرنسية وإنجليزية نرويجية داخلية ومسألة
وتدبري تنفق، تكن لم ما إنفاق إىل النازيني قيام جراء من اضُطرَّْت التي األمم جميع يف
من تفرض تكن لم ما وفرض الحيطة، من تتخذ تكن لم ما واتخاذ تدبر، تكن لم ما

والسفراء! والساسة الوزراء من انتدابهم يف تفكر تكن لم من وانتداب الرضائب،
األخرى؟ األمم يف داخلية مسألة أمة يف الداخلية املسألة العتبار يكفي ال هذا أكل

كاٍف. من وأكثر لكاٍف إنه بىل.
تسلم أنها وتحسب تنتظر شتى أمم ورائها ومن بولونيا عىل أغاروا النازيني ولكنَّ

باالبتعاد. تأمن أنها وتحسب وتبتعد باالنتظار،
نفسها حقِّ يف أخطأت أنها منها واحدة كل فهمت حتى أسابيع تنقِض فلم

غريها. وعىل عليها املعتدي غري أحًدا تُِفْد ولم غريها، حق يف وأخطأت
السياسة وبئست السالمة. طريق سلكت هي وال املروءة، طريق سلكت هي فال

عليها. املعتدين طريق بيديها لتمهد الطريقني هذين عن تحيد التي
وكفى! شئوني وعهد «مصلحتي» عهد الدولية السياسة يف انتهى

فال العاملية، واملصلحة الوطنية املصلحة بني التوحيد يف اآلن املصلحة وأصبحت
لعدوان التعرض أو غريها عىل العدوان نيتني: من نية عىل إال سياستها يف أمة تنفرد

املعتدين.
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تشبع وأن العسكرية للسطوة كلها جهودها تفرغ أن إال األمم من أمة أبَت فإذا
الخطر هذا بإزاء األخرى لألمم يبقى فماذا والعدوان، البغي بنوازع كلهم أبنائها نفوس

واحدة؟ بعد واحدة يهددها الذي
الخطر لدرء وحدها فتستعد منفردًة منها كلٌّ تعمل أن إال األمم لتلك يبقى ال
الحقوق من أبنائها وعىل والجهود األموال من عليها يضيع بما الخارسة وهي عنها،

والحريات.
ألنها يعنيني» «وال «مصلحتي»، سياسة عن وتُقلع مجتَِمَعات األمم تعمل أو هذا

والسداد. واملروءة املصلحة نقيض
عىل عملت أنها لو إليه مضطرة كانت الذي االستعداد ُربُع يكفيها الحالة هذه ويف

انفراد.
ما كل تبذل واحدة دولة من أقوى ومالها مجهودها ربع تبذل عًرشا دوًال ألن

ومال. مجهود من عندها
وال واملروءة، بالكرم وأشبه السالمة، إىل وأقرب نفقة أقل العاملية» «الخطة فهذه

والغباء. البالدة إال فيها امُلِيضِّ عن األمم يعوق عائق
«األداة» انتظار يف فهي فوائدها وثبتت إمكانها، وثبت الخطة لزوم ثبت ومتى

الحكومات. بني االتصال» «واسطة انتظار يف هي أو لتنفيذها، تصلح التي
املقطوع. بالطريق — الالزمة الرضورية بل — املرجوة الواسطة هذه وليست

اليوم قبل كان كما يُعد ولم و«عقًال» رضورة اليوم بعد أخرج قد الدويل فالتعاون
املتخيلني. عواطف من عاطفة أو األحالم من حلًما

العدوان يف االشرتاك أساس غري أساس عىل غًدا تقوم أن ينبغي ال الدول وصداقات
العدوان. دفع يف االشرتاك أو

يتغالبون املعتدين ألن العدوان؛ عىل االتفاق من أيرس العدوان دفع عىل واالتفاق
الطريق. نهاية إىل الوفاق يف يمضون وال ويتنازعون،

الغد. قضية وتلك
اإلطالق. عىل عربة لها كانت إن الحارضة، الحرب عربة هي وتلك

تحقيقها. من مناص ال التي أغراضها الحرب فلهذه
أنهم — يؤمنون ال أو — ويؤمنون الساسة يعلنها التي األغراض تلك نعني وال

إليها. وينتهون لها يعملون
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تيارها يف الساسة إليها وتوجه الحوادث إليها تتَّجه التي األغراض نعني ولكننا
مستوون عليه، قابضون أنهم كثريين إىل خيل وإن ألحد؛ ِعنانه يسلس ال الذي الجارف

الركاب. يف
نتجنب أن شئنا إذا الالزبة الالزمة نتائجه فله الدنيا حوادث من عظيم حادث وكل

املقاصد. كلمة
وبدخول وآسيا، وأفريقيا أوروبا يف املستقلة األمم بزيادة انتهت املاضية فالحرب
تجارب يف املادية النزعات وبفشل الكثرية، أدواره من جديد دور يف الدويل التحكيم
نظري ال فرصة لها أتيحت أن بعد روسيا يف املاركسية تجربة فشلت فقد واألفراد؛ األمم
خليع كل فأحس واألخالق، اآلداب ضوابط من واالنطالق الخالعة تجربة وفشلت لها،
وأنها خاوية، متفككة نفٌس لها ضابط ال التي النفس أن الضوابط بتلك مستخفٍّ
من تنفر كأنها وانتشائها، رسورها إبان يف وتستخذي تتهالك أن خليقة ذلك أجل من
إىل طريقها وتتمثل التمرد، عىل تتمرد النفوس فرجعت خوائها. من وتتقزَّز ضعفها

العليا. واملثل اإليمان
الحرب أغراض من شطر تحقق فقد السيايس الجانب عىل القول قرصنا وإذا
إنصاف وهو التحقيق انتظار يف شطر وبَِقَي كثرية، أمم يف املصري تقرير وهو املاضية،

الحكومات. بني «عمًال» التعاون وإتمام األقليات، أو الصغرية األقوام
الحارضة؟ الحرب أغراض هي فما

أسبابها. عن نسأل أن أغراضها عن سؤالنا من أوىل
ال التي بأسبابهم واملاديون املاركسيون لنا ظهر األسباب تلك عن سألنا فإذا
ربوات من األلوف ألوف أنفقت قد الدول أن املضحكة وخالصتها غريها، يعرفون
وثقت كما املكسب هذا من تَِثُق ال وهي املقدار، هذا معشار عرش إىل للوصول الدنانري

الخسار. ذلك من الثقة كل
ال وأنه ذاته، يف بيشء ليس «الدينار» أن يجهل من أول املاديون أو واملاركسيون
وإرضاء والزهو الغلب ومنها واألجسام، النفوس حاجات يمثل حني إال شيئًا يصبح

والخياالت. األوهام
وهي واملاديني، املاركسيني أسباب غري الحارضة للحرب شتى أسباب أحصيت وقد
ال التي األخالقية واألصول العليا املثل وفقدان لها، الحيطة واتخاذ الحرب من الخوف
االجتماع؛ ونظم الحضارة طبقات يف األمم بني والتفاوت فقدانها، مع للنفوس استقرار
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صُعب املعاملة أساليب تعددت ومتى واحد، بقسطاس التعامل يمنع التفاوت فإن
الخالف. أسباب ونجمت التوفيق

لنا قبل وال عنده، تتالقى الذي األكرب السبب يف تنطوي جميًعا األسباب هذه أن إال
إليه. رددناها ثم جملته، يف استوعبناه إذا إال تفصيلها يف باستيعابها

اليوم العالم فإن واملستقبل؛ املايض بني الطريقني افرتاق هو األكرب السبب ذلك
تقرير إىل وصل قد هو وال بتًة املايض من فرغ قد هو فال ومصريه، ماضيه بني حائر

عليه. واالتفاق وتوطيده املستقبل
املايض يف بالظهور: عرصنا يف آذن وقد بعد، يأِت لم ومستقبل له، رجعة ال ماٍض
بنارصها، لتعتز استطاعت ما منها وتُكثر العصبيات أساس عىل تقوم السياسة كانت
ومصلحة. موقع وعصبية دين، وعصبية لغة وعصبية جنس وعصبية وطٍن عصبية بني
وكلما بمواصالته، ويتقارب يَتَِّسُع ألنه العصبيات؛ بهذه العالم يضيق املستقبل ويف
واستحال فيه، تنعزل أن األمة عىل وتعذَّر ومشاربه مصالحه اشتبكت وتقارب اتسع
فيه يُهَمل أن واستحال متحاربون، أقوياء تقسيمه عىل يتفق وأن واحد قوي يحكمه أن
ال الذي القوي فيه ينسحق وأن والتعاون، التفاهم عن فيه غنى فال الضعفاء، شأن

السالح. بغري والضعفاء األقوياء خصومه يأخذ
العاملية العالقات أساس عىل السياسة قيام من املنظور الغد يف إذن مناص فال
أن اإلباء أشد وتأبى دولة كل بها تستأثر كانت التي األمور يف حتى املشرتكة،
الخارجية، والسياسة والجيش كالعملة منها، قليل أو كثري يف األخرى الدول تشاركها

االجتماعية. واملصطلحات
القومية السيادة عنوان القديمة العصبيات رشيعة يف معدودة كانت املسائل فهذه

األقوام. سائر عن قوم كل بها يستقل التي
ثقة إىل وترجع واحد بنظام ترتبط األمم من كثريًا نرى العملة مسألة يف فأصبحنا

األمم. سائر عن بعملتها تستقل أن واحدة أمة تملك وال واحدة،
فتقبل التجنيد بنظام إنجلرتا عىل تشري فرنسا نرى الجيش مسألة يف وأصبحنا
ونرى فرنسيني، بقيادة إنجليزيٍّا وجيًشا إنجلرتا، بقيادة فرنسيٍّا أسطوًال ونرى إشارتها،
أثناء بيننا إقامتها ونعترب أرضنا يف األجنبية الجيوش نقبل أننا — املرصيني نحن —

فيه. مرغوب محمود التفاق تنفيذًا الحرب
أمم دواوين يف وتدرس تكتب الواحدة املذكرة نرى الخارجية السياسة يف وأصبحنا
دولة. كل يف املنفردين الوزراء محل تحل «املختلطة» اللجان ونرى إنفاذها، قبل كثرية
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عمًال ترتك لم أنها الشئون جميع يف الحرب ومجالس اللجان اشرتاك من وبلغ
القديم. النحو عىل القومية السيادة به تنفرد واحًدا

تبلغ أن بد ال للمستقبل طالئع وهذه جديدة، أحوال وهذه جديد، عالم فهذا
بعد. تبلغه وملَّا تمامها،

السياسة ميادين يف تارة التجارب، وهذه املحاوالت، وهذه التقلقل، هذا َة ثَمَّ ومن
القتال. ميادين يف وتارة التجارة، ميادين يف وتارة

االنقسام: هذا اليوم املتقاتالن املعسكران انقسم قد مصادفة وال عبث من وما
معها ومن العظمى بريطانيا ومعسكر واملسترتين، الظاهرين وأصحابها أملانيا معسكر

واألصدقاء. الحلفاء من
العاملية املشاركة وعالم جهة، من العصبيات عالم انقسامهما يف يمثالن هما بل

أخرى. جهة من
األقوام باسم أو اآلرية باسم الجنسية العصبية راية تحمل أملانيا ذي هي فها
ب التعصُّ راية تحمل التي وهي الشيوعية الروسيا خلفها من أو صفها ويف الشمالية،

الصعاليك. سيادة وتسميها العاملة للطبقة
التسانُد عىل وتقوم العاملية املشاركة راية تحمل العظمى بريطانيا ذي هي وها
واملعاهدات باملحالفات كلها اتصلت قد وخارجها، اإلمرباطورية داخل كثرية شعوب بني
الوطنية، الحقوق عىل تجور وال االستقالل تمنع وال املعاونة عىل تساعد التي والدساتري
إنجلرتا من الحرب إعالن يف استقالًال أقل الجنوبية أفريقيا وال أسرتاليا وال كندا فليست
األجناس اختالف عىل ومرص وتركيا فرنسا فهناك اإلمرباطورية خارج أما نفسها.
أحد عىل البغي ينوون ال الذين األنداد اتفاق الغاية يف وتتفق تتعاون والعقائد واللغات

غابرة. دولة إحياء أو حارض جنس تعظيم باسم األحرار من
والعداوات العصبيات عالم البائد، للعالم صغري نموذج املعسكرين أحد ففي

النازيني. جماعة وقوامه واملشاكسات،
تحقيق عىل التعاون عالم املقبل، للعالم صغري نموذج له املقابل املعسكر ويف

الحلفاء. جماعة وقوامه القومية، للسيادة تعطيل غري يف الدنيوية املشاركة
فيه تندمج الذي العظيم الحرب رس املعسكرين، هذين أو النموذجني، هذين وبني
واالجتماعية والفكرية النفسية األسباب منه تتفرع الذي األكرب وسببها كافة، األرسار
الحارضة، الحرب بعد فيها الفصل نرتقب التي الَغِد قضية هي وتلك قاطبة. والتجارية

العزالء. األمم يعني كما اإلنسان بني من أحًدا فيها الفصل يعني وال
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الحرب بعد الهدنة بكرة يف حاصلٌة العاملية املشاركة أن نتخيل أن باآلمال التغرير ومن
فالعافية األخرى؛ باليد العالم حق وتقيم بيٍد السالح سرتمي الدول وأن الحارضة،
يف التمام إىل ترسع ال الكبار اآلمال هذه وأمثال العامة، حكمة يف يقولون كما درجات
إذن فنطمنئ أعمالنا، يف اه نتوخَّ وأن آمالنا اتجاه نعرف أن وحسبنا القصار، اللحظات
أرضها يف معلم ال مفازة يف السالك حرية عقولنا عن وننزع نخطوها، خطوة كل إىل
ونخطئ املؤمنني صواب فنصيب السياسة، يف اإليمان إىل ونثوب سمائها. يف قطب وال
بنا ويميض شاء، حيث إىل يجرفنا الحوادث تيار يف بأنفسنا نقذف وال املؤمنني، خطأ

رشاع. وال لها دفة ال حطام من خشبة كأننا ندري، ال حيث إىل ندري ال حيث من
أو قريب أمد بعد الحرب تنتهي أن املهم وليس الحروب، نهاية الحرب هذه ليست

بعيد.
كما الناس يميزه بفاصل وإجرامها الحرب بطولة بني نفصل أن املهم وإنما
تكون وأن القصاص، مشنقة عىل اللص موت من الحق سبيل يف الرشطي موت يميزون
يخرج من بها تدين رشيعة أمة لكل كانت كما عليه الخارجني بها يدين رشيعة للعالم

عليها.
يف الحرب إرضام عىل له جزاء باغية أمة رئيس يشنق أن قبل زمن يميض وقد
الحبل فوصول للشنق ا مستحقٍّ الناس أعني يف أصبح إذا ولكنه وخياالته، شهواته سبيل

واألخالق. اآلداب حكم يف سيان إليه الوصول عن وتقصريه عنقه إىل
املقبلة، الحروب جميع بعد وتبقى الحارضة، الحرب بعد والضعف القوة وستبقى

واألمان. العدل سبيل يف نشبت أو واملغامرات الفتوح سبيل يف نشبت سواء
الضعف فيه ويصبح الضعف هي القوة فيه تصبح يوم العالم تاريخ يف يأتي فلن

األشياء. لحقائق إلغائه عن فضًال الكلمات ملعنى إلغاء ذلك القوة؛ هو
رضوب. القوة ولكن

قوته. عىل يعتمد قويٌّ املنهزمني فرائسه ويزهق الطريق يقطع الذي فاللص
والشهود املحامني إرضاء يف املال فيبذل الضعيف حق يف يطمع الذي الرسيُّ والسيد

قوته. عىل يعتمد قويٌّ الرشيعة ونقض القضاء وتضليل
قطع وأبيحوا القضاء الغوا يقول: هذا من الرغم عىل عاقًال نعرف ال أننا إال
وأنظمة الرشيعة نصوص أن ينكر أو يتساويان، ال والضعيف القوي ألن الطريق

يروم. ما منه يبلغ لم وإن املظلوم عليه يغار إنساني مكسب القضاء
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مخدوع، أو خادع فهو والضعيف القوي بني تسوي الحارضة الحرب إن قال فمن
عىل الخارج اللص قوة بني تفرِّق أن الدولية السياسة عالم يف استطاعت إذا ولكنها
بقية وتركت الكثري، اليشء استطاعت فقد أمته، يف بمنزلته املعتز الرسي وقوة الجماعة

يسري. زمن يف تتحقق أن عىس للمستقبل

الغاية؟ هذه إىل الحارضة الحرب تتأدى كيف
يف للعضو سابقة الوظيفة أن كما للنظام سابقة العقيدة أن هو أبًدا عندي الرأي

األحياء. علماء اصطالح
العاملية»؟ «الجريمة يسمى ويشء العاملي» «الحق يسمى يشء الدنيا يف ُوِجَد فهل
مجرم إىل نظرته فيه اآلداب برتاث ويستهني سالمه يزعج من إىل العالم ينظر هل

جليل؟ بطل إىل نظرته أو مأفون
السؤال! هو ذلك

غلبت قد وجوده يف الرغبة كانت إذا بل بيننا، ُوجد قد العاملي» «الحق كان فإذا
األوىل! املرتبة هذه بعد الثانية باملرتبة واإلجراء اإلنفاذ يتوىلَّ الذي فالنظام نفوسنا، عىل
يف اليوم وإننا واجب، العاملي الحق تقرير أن فيه أشك ال جازًما أعتقده والذي
مغضوبًا وجرائم فيها مرغوبًا حقوًقا بالنصوص يقرِّر أن يريد الذي املشرتع مقام

الضياع. عىل بها نضن أن فينبغي الكربى، فرصتها ويف أوانها يف وإننا عليها.
يكون أن عىس فماذا واإلجراء، باإلنفاذ يتكفل الذي «النظام» دور ذلك بعد ويأتي

النظام؟ هذا
أناًسا فإن والخياليني؛ املثاليني عىل تقترص ال الباب هذا يف واملقرتحات الفروض إن
يفكروا أن دولة وعرشين سبع عىل عرضوا قد بريان كاملسيو السياسة يف املسئولني من
األنحاء، من نحو عىل األسرتايل أو السويرسي أو األمريكي كاالتحاد «اتحاد» تأسيس يف

سنوات. بعرش الحارضة الحرب نشوب قبل
الوزارات توحيد إىل ذهبوا والحكماء األدباء من مفكرون به ولحق سبقه وقد
يؤثرونها قواعد عىل األعضاء بني فيها الكرايس وتقسيم النيابية املجالس وتوحيد

لإلنفاذ. قابلة بالقصد وافية ويحسبونها
نحن الذي الجيل يف الزم وغري ميسور غري االتحاد هذا إنشاء أن الظن عىل ويغلب
أو العدد؟ عىل االنتخاب يف نعتمد فهل عسري. االنتخاب أساس عىل االتفاق ألن فيه؛

عليه. االتفاق يسهل ا ممَّ ذاك وال هذا ال الحضارة؟ طبقة عىل فيه نعتمد
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مرسوم. ذلك مع االتجاه أن إال
فيها. امليض عاقبُة تُخىش ال تالية بخطوات تغري االتجاه هذا يف األوىل والخطوات
عاملية سوق إنشاء إىل الجهود توجيه نرى فيما العاملية الحكومة إنشاء من وأسهل
بمقدار وتلك هذه بني واإليراد اإلصدار يكون وأن للمصنوعات، عاملية وسوق للخامات،
تدخل التي واألعشاب الحبوب زرع يف الدول تالحظه الذي االتفاق مثال عىل عليه، متفق

املخدرات. سموم يف
التصدير مصادر تتوحد أو السوق هذه مكان يتوحد أن الرضوري من وليس
والتوزيع، اإلنتاج كان حيث واإلحصاء التسجيل مكتب يتوحد أن يكفي إذ والتوريد؛
رشايني فيه تتصل الذي بالعالم وخليٌق يبيع. ملن والبائع يطلب أين من الطالب ليعرف
املطلب هذا من عصيٍّا كان ما يمهد أن ومذياع وتلغراف تليفون بني والكهرباء األثري

سنني. قبل

يرشحه الذي األملاني الزعيم اقرتاح إىل هنا نشري أن األهمية من أو الطرافة من يخلو وال
نظامه، وسقوط هتلر هزيمة بعد أملانيا يف الديمقراطية الحكومة لرئاسة الكثريون
إنشاء يف ومساعده شرتارس جريجور شقيق Otto Strasser شرتارس أوتو به ونعني
أبًا هتلر وكان لهتلر صديًقا جريجور كان وقد الشمالية، أملانيا بأقاليم النازي حزب
من فأخذوه أعوانه، من نفًرا هتلر إليه فأرسل انفصال، ثم العماد. يف التوأمني لولديه

باألقدام. ركًال وقتلوه وأبنائه زوجه بني وهو بيته
ويتهمه يخشاه يزال وال جريجور، من اسرتاح كما أوتو من يسرتح لم هتلر لكنَّ

نظامه. تصيب أو تصيبه مكيدة بكل
مشكلة من عليه تنطوي وما العاملية التجارة مشكلة عالج يف شرتارس» «أوتو ورأى
املالية املعامالت أساس عىل األعمال فيها تدور كربى رشكة لها تؤلف أن املستعمرات

الجيوش. أو الساسة من مداخلة إىل تحتاج ال التي
وتقيض أملانيا الدول تنصف أن سنوات بضع قبل الحرب ملكافحة أبداه الذي ورأيه
ال بروسيا تقويض أن وعنده قائمة، بعده من لها تقوم ال قضاءً بروسيا سيطرة عىل
فيها ويعيشون الواسعة الضياع يحتكرون الذين الربوسيني السادة تقويض بغري يتأتى
عىل تقم لم ما أماكنها يف وتهدأ تستقر أن أملانيا يف لحكومة يأذنون وال الطغاة عيشة

والعدوان. والعتو الطغيان أركان
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املصائب تأتي فما وللعالم؛ لوطنه ومخلص مصيب شك وال هو الرأي هذا ويف
الربوسيني. «السادة» أولئك قبل من إال بطغيانها املبتالة لألمم وال ألملانيا

نجمت ربما إذ الطبقات؛ حرب يف التفكري عن يغني ال الدول حرب يف التفكري أن عىل
عديدة. أمم أو واحدة، أمة يف وطبقة طبقة بني النزاع جرائر من الدولية الحرب

باستنزاف وال طبقة بتغليب تهدأ لن الطبقات حرب أنَّ الصدد هذا يف اليقني والرأي
القومي بالتعاون تهدأ وإنما الصعاليك، طبقة أو األغنياء طبقة هي كانت سواء طبقة،
وراءها الكامن الرس ليس إذ الحياة؛ بقيت ما باقية، الطبقات وتبقى الرشيف، والتنافس
بتعدد يقيض الذي الحياة رس هو ولكنه وأشياعه، ماركس كارل فهم كما «النقود» رس

واللبانات. واألذواق الكفاءات وتعدد املساعي وتعدد القيم
فال التعاونية» «الجماعات نظام يف األمم تتوسع أن مشكلتها به تعالج ما وخري
املشاركة نظام يف تتوسع وأن املشرتين، إىل ه مردُّ كان إال شيئًا املال» «رأس يستفيد
إىل الدولة وترجع عمله، ربح يف نصيب للعامل فيصبح العمل، وأصحاب العامل بني
كلها، الجماعة تفيد التي للرضيبة حصة منه فتأخذ املعقول يتجاوز ربح من فاض ما

األغنياء. قبل منها الفقراء وتعني
قدمناه، بما االجتماعي اإلصالح أو السيايس اإلصالح يف الكالم وفينا إننا نقول ال

الكتاب. هذا مطالب من ذلك يف الكالم توفية فليست
مشكلة سيفض كان ما كائنًا واالجتماعية السياسية الحلول من حالٍّ إن نقول وال
أن: وقصاراها تنتهي، ال ومطالبها تُفض، ال الحياة فمشكلة واألفراد. األمم بني الحياة

ب��ق��ي م��ا ح��اج��ة ل��ه وت��ب��ق��ى ح��اج��ات��ه ال��م��رء م��ع ت��م��وت

جديد مجهول إىل يوم كل وتسعى جديًدا كشًفا يوم كل تواجه ال التي الحياة فإن
تعاش. أن تستحق ال جدباء قفراء حياة لهي

عىل الوجهة هذه يف مضينا إذا وإننا الهداية، وجهة إىل أرشنا إننا نقول ولكننا
العرص أبناء نحن — نكن ولم َغِدنَا، إىل أَْمِسنَا ذمة وأبرأنا شوطنا، بلغنا فقد هداها

مرساه. عن به ينحرف غيهبًا أو املقبل، العرص طريق يعوق ا سدٍّ — الحارض
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مرص

شهرين، بنحو ميونيخ اتفاق بعد انعقاده دور بداية يف املرصي النواب مجلس اجتمع
مرص عالقة عن عدة مناقشات — العرش خطاب عىل الرد ملناسبة — فيه ودارت
خطاب عىل الرد للجنة مقرًرا وكنت األجنبية، األمم من وغريها أوروبا يف الدولية بالحالة

ييل:1 بما الصدد هذا يف أُبِْديَْت التي املالحظات عىل فأجبت العرش،

إليه تجرنا أن عىس وما املعاهدة يف الطوارئ مادة عن متعدًدا كالًما سمعنا
جميع بني — شك وال — عليه املتفق فمن بها. لنا شأن ال مشكالت من
هي ما ولكن اجتنابها. يمكنها حربًا تدخل أن ينبغي ال مرص أن املرصيني

اجتنابها؟ يمكننا التي الحرب هذه
األخطار نقيس أننا هذا من يُفهم أن املحرتمني النواب حرضات يا أخىش
والساعات! األيام بمقياس أو الجغرايف، باملقياس بعدها أو قربها حيث من
ومثال إليها، تؤدي التي النتائج وبني الحادثة منشأ بني ا جدٍّ عظيم فالفرق
من البعد كل بعيدة سرياجيفو فبلدة العظمى. الحرب من إلينا قريب ذلك
فيها وقع واحًدا حادثًا ولكنَّ اليابان، من البعد كل بعيدة املتحدة، الواليات
بينها ليس أنه وهلة ألول يظهر حرب يف الدولتني بكلتا يزج ألن كافيًا كان
نظام ت وغريَّ تاريخنا فقلبت إلينا وصلت فقد نحن أما كبري. شأن وبينهما
الحوادث مجرى إليه يسري كان ما غري آخر تاريًخا لنا وأنشأت عندنا الحكم
كل يف يتكرر أن يمكن بسيط مثل وهذا سرياجيفو، يف املأساة هذه تقع لم لو

حادث.
نذكر أن يجب ولكن صحيح. وهذا كثري، العظمى بريطانيا أعداء إن قيل
ليفربول، لينتزعوا وال لندن ليحتلوا يحاربونها ال العظمى بريطانيا أعداء أن
كل عىل إلينا متجه فالخطر مرص؛ وأشباه مرص ليحتلوا يحاربونها ولكنهم
تزيد، لعلها بل تنقص أنها ذلك معنى فليس بأخطارنا انفردنا وإذا حال،
الخطر أن يتوهم من ألن َجِليَّتَِها عىل الحقيقة نعرف أن إال بهذا أعني ولست

فيه. يقع أن يوشك منه قريب وهو بعيد

.(١٩٣٨ سنة ديسمرب ٢٧) عرشة الثالثة الجلسة مضبطة 1
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حرضات بعض عىل الرد يف قلت السويس وقناة إسكندرية ميناء عن كالم وبعد
الفردية: الحرية من الحد يرون ممن األعضاء

ذلك من أفهم أن يجوز وال الدولة، يف أو املجموع يف الفرد يفنى أن … يريد
إن أقول أن يل يجوز ولكن مرص، يف فاشيستي أو نازي حكم إقامة يريد أنه

الديمقراطية. تعرفه ال يشء الدولة يف الفرد فناء
ومعلوٌم الحقوق، من يستطاع ما أقىص الفرد تعطي فالديمقراطية
وأن يشء، كل قبل الفرد حرية هو اإلنساني التقدم من األكرب الغرض أن
بحقوق الفرد فيها يتمتع التي األمة يف هو إنما وأخرى أمة بني التفاضل
سواء قومه من أحد يستعبده رجل بني فرًقا يرى من مرص يف وليس األحرار،
سواء وهذا هذا أجنبي. حاكم يستعبده رجل وبني زعيم غري أو زعيًما كان
كان سواء حاكم كل إزاء أحراًرا نكون أن نريد ألننا حال؛ كل عىل عندنا

أجنبيٍّا. أو وطنيٍّا

قلت: ثم

الحضارة؛ مقياس هي ليست املحرتمني النواب حرضات يا العسكرية القوة إن
أحد يَُقْل ولم موقوت، أو معلوم غرض إىل للوصول رضورية تكون قد ألنها
كان إنما اإلنساني الجنس ي ترقِّ إن أو الحضارة، مقياس هي إنها الناس من
جيش لهما كان مثًال وهوالكو فأتيال الجيوش. إنشاء يف األمة كفاءة بمقدار
يشء هو اإلنساني والتقدم الرقي مقياس إنما العالم. جيوش أقوى من يُعترب

واملثقفني. والفنانني واملفكرين العلماء ونبوغ العقيل اإلنتاج وهو واحد:
حالتها لنرى الديكتاتوري بالنظام أخذت التي البالد حالة إىل فلنرجع
النظام بهذا أخذت أمة كل إن األسف مع أقول العقيل. اإلنتاج ناحية من
يظهر ولم ا تامٍّ ركوًدا العقيل اإلنتاج فيها فركد الفردية، الحرية فيها ضاعت

مشهور. كاتب أو نابغ أو عاِلم األخرية العرش السنوات يف فيها
التي أملانيا صحف كربى زيتونج» الجمني «دوتيش صحيفة اعرتفت لقد
وأنهم محزنة، حالة الحارض الوقت يف الثقافة حالة أن مفاخرها، من تَُعدُّ
تتجاوب قيم أثر من سنة فيه تَْخُل لم الذي عرش التاسع القرن عىل يأسفون

العالم. أنحاء به
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وأعلن واحدة سنة منذ نورمربج يف الثقافة مؤتمر يف هتلر الهر ووقف
ِلَم املجامع. شعور عن تعربِّ التي الفذة العبقريات تعوزها تزال ال أملانيا أن
يف الشعب تقدم بني نوازن أن ال السبب عن نبحث أن يجب ذلك؟ حدث
وإذ العليا، املواهب يفني املجموع يف الفرد فناء أن فالسبب املختلفة. البالد
سيما ال املستقبل، يف ظهوره من بد فال سنتني أو سنة خافيًا هذا استمر

أجله. من النظام هذا أنشئ الذي املوقوت الغرض يتجاوز عندما
سبق لها بالًدا أصاب قد الفردية الحرية عىل الضغط هذا مثل كان وإذا
أول يف نزال ال ونحن هنا منه يصيبنا فماذا واملخرتعات، العلوم يف التقدم
نجني وال مستقبلنا من وسنيأس عظمى، ستكون الكارثة أن أظن شوطنا؟
ومع الفردية. الحرية عىل الضغط من الحكام أولئك جناه ما مقابلة يف شيئًا
يف إنجلرتا مثل تكون أن استطاعت لو مثًال أملانيا أن يف يشك ِمنَّا من ذلك
أن استطاعت لو إنها الديكتاتوري؟ الحكم إىل تلجأ كانت ما ديمقراطيتها
القاسية، الرضورة حكم يف واقعة فهي ذلك؛ فعلت ملا كإنجلرتا قوية تكون
أنشأنا إذا لنا أين من ثم العامة. الحياة ملجرى مقياًسا يُتََّخذُ ال واالضطرار
نقابل وال وإنجلرتا بأملانيا أنفسنا نقابل ملاذا أملانيا؟ مثل تكون أن ديكتاتورية
تصبح الحالة هذه يف ديكتاتوريتنا إن نقول ال ملاذا أمثالنا؟ هم بمن أنفسنا
مجاًال تكون إنها نقول ال وملاذا الجنوبية؟ أمريكا دول يف كالديكتاتورية
الديكتاتوريني معظم عن املعروف إن الشهوات؟ أحط وإظهار والسلب للنهب
أنهم وستالني وموسوليني هتلر عن فمعروف مال، يف يطمعون ال أنهم
ديكتاتور. باسم ا لصٍّ مرص يف لنا هللا يقيض أالَّ لنا أين فمن أجر. بال يعملون

شهور بتسعة الحارضة الحرب قبل النواب مجلس يف أُلقي الذي الخطاب هذا
الكتاب. هذا يف وردت التي اآلراء جملة يلخص

الظهور من اقرتب بل الحارضة، األوروبية الحرب قيام بعد املوقف يتغريَّ ولم
للضياء. وتتعرض تتدانى أخذت ثم بعيدة كانت التي الصورة تقرتب كما والتوكيد

األزمات يف أو الحارضة الحرب يف وحدها واألخطار للطوارئ تستهدف ال فمرص
غريها. مع لها تستهدف ولكنها تليها، التي الدولية

نفسها عن الدفاع بأعباء وحدها تنوء أالَّ واإلنصاف السداد من كان ولهذا
غريها. وتكتنف تكتنفها قد التي واألخطار للطوارئ واالستعداد
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بعضه. أطاقت وال أطاقته ملا ذلك أرادت لو وهي
وشماًال وغربًا رشًقا حدودها يحمون الجند من األلوف مئات إىل تحتاج ألنها
إبان يف أضعافهم إىل وتحتاج السلم. إبان يف األخرى مواقعها ويحرسون وجنوبًا
القريبة، البحار يف تجارتها يحرس ضخم أسطول وإىل الواقعة، والحرب الطوارئ
املعادن موارد وبني بينها دائم اتصال عىل االستيفاء كل مستوفاة للسالح مصانع وإىل

والخامات.
يف بدفعه وحدها تنوء أن الظلم فمن وحدها، يصيبها ال مرص عىل الخطر دام وما

الحاالت. جميع
عىل قادرة تكون ثم حلفائها، قوة توافيها حتى دفعه عىل تقوى أن حسبها
مهملة األصدقاء، كواهل عىل عالة تظل وال الكفتني، ترجيح يف النافع بالنصيب املساهمة

األعداء. حساب يف
كبريها الدول عليها تجري التي نَُّة السُّ ألنها السنة؛ هذه يف بدًعا مرص وليست
من حظها كان ما كائنًا الحرب أو السياسة ميدان يف منها واحدة تنفرد فال وصغريها.

والثراء. والعدة العدد
فيه. تقف صف من ملرص بد فال

مقدورها؟ إىل وأدنى ملصريها وأصون لها أكرم الصفني فأي
العدوان؟ يف داخلوه يشرتك ا صفٍّ أتدخل

أو للرضورة أو للشبع السبب: كان أيٍّا العدوان دفع يف داخلوه يشرتك ا صفٍّ أو
والسالم؟ الحرية لحب

أمان؛ وال إمكان وال به لها حاجة فال املعتدين مع فيه تشرتك ا صفٍّ تدخل أن أما
يخرجون من عليها يعتدي أن تأمن ولن عليه، تعتدي بلٍد إىل قط تتطلع لم ألنها

املهددين. املقصودين طليعة يف وهي الناس، عىل للعدوان
الشعوب بني التفاهم ومبادئ الديمقراطية تأييد من أكرم مكان ملرص فليس

والعهود. املواثيق بقداسة واإليمان
عىل قادرة قويًة الحارضة الحرب من الديمقراطية تخرج أن مرص كرامة ومن
والعجز واملطامع القالقل إىل محالة ال عائدون ألننا العاملية؛ السياسة ميادين يف الثبات
عىل قادرة الباغية الدول بقيت إذا يفيد وال يضيع فيما األموال إنفاق وإىل التعمري، عن

الخصوم. بأس أمام مرتددة وال َهيَّابٍَة غري واإلرهاب، التهديد
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العقل يملكها التي الوحيدة الخرية هي بل الخريتني، وأسلم الطريقني أكرم ذلك
طليق. حر وهو

هتلر تقويم وهو األول الكتاب هذا موضوع من — املرصيني نحن — لنا العربة أما
يف الغلو اجتناب فهي والوحشية، اإلنسانية بني الفارق الوحيد بامليزان مزاياه ووزن
إىل يسوق قد األعمال تلك مثل عىل القدرة استعظام ألن أمثاله؛ وأعمال أعماله استعظام
بضمائر يجمل وال يستنكر ما َقبول إىل يسوق قد الخاطئ واإلعجاب الخاطئ، اإلعجاب

األحرار.
لها ظهر كلما الهتلرية الدعوة قبيل من التي للدعوات اليقظة هي أخرى وعربة
لن املروِّجني هؤالء مع الهوادة أن البال عىل يخطر فقد املرصية. السياسة يف مروِّجون
غالبة طبيعة أو كبري رأس من إال يأتي لن الكبري الخطر ألن آجًال؛ وال عاجًال تضرينا
العقل متهم رجًال أن وعرفنا هتلر حقيقة عرفنا فإذا الرجال. عظماء بني نادر رجل أو
واملصادفات الظروف له أملت واإلجرام الجنون بني والهوى الرأي م مقسَّ الضمري متهم
لهم يتاح حتى الثقاب عود يحملون بمن ننتظر لم اقرتف، ما واقرتف صنع ما فصنع
بكبار أو الثقاب، عود دون بالحريق رهينًا الحذر نجعل ولم املستور، البارود مخزن
الرش فإن األوساط؛ من أقل هم ومن األوساط دون العليا امَلَلكات ذوي من الرجال
إليه ترفعه لقد الرشير يتبوأه الذي املكان وإن الرشير، يتبوأه الذي املكان قدر لعىل

واقتدار. عظمة إليه ترفعه أن حال كل يف يشرتط وال املصادفات

للحوادث مقاييسنا نصحح أن هي عربة كل وبعد عربة كل فوق الكربى والعربة
تجزيه ملا يطلبها أن قبل النظر، جودة ألنها النظر جودة يطلب اإلنسان فإن والرجال؛
والوقايات. املنافع عن استغنى ولو عليها ويحرص يطلبها يزال وال وقاية، أو نفع من
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املاليني بأرواح فيها يقامر التي الجديدة مغامرته يف ماٍض وهتلر الصفحات هذه نختم
ضحاياه. مصري يبايل ال وهو

هولندة طريق من فرنسا شمال عىل العنيف هجومه الجديدة بمغامرته ونعني
جورينج يقول كما فيها يعتمد عجيبة عسكرية لخطة وفاًقا لكسمربج؛ وإمارة وبلجيكا
الخرباء آراء عىل وال املعهودة الحرب أصول عىل يعتمد وال الثورية، واآلراء الوحي عىل

العسكريني. من
املعارف قوامها فجائية تجربة حقيقته يف هو فإنما هتلر يدَّعيه «وحي» وكل
املواضع. من موضع يف والتقصري الخيانة عىل واالعتماد الجامحة، واملقامرة املشتتة،

هذا ألن مغامراته؛ يف عليها يعتمد التي الدعائم أقوى اآلخرين خيانة كانت وربما
لها حد ال التي ثقته بعض اإلنسان فضائل من بفضيلة قط يَثِْق لم املوكوس املخلوق
الناس بها يستغفل التي الدعوة تلك هنا ومن اإلنسانية. والغفلة اإلنسانية بالسفالة
يف يثريها التي الوحشية الرضاوة تلك بل الناس، ضمائر بها يشرتي التي األموال وتلك
انتكاس ألنها األخالق نبل أو الشجاعة من تعد وال والتلقني، بالتحريض أتباعه نفوس

النبيل. الخلق من رضبًا السباع رضاوة ُعدَّت إذا إال السباع، غرائز إىل
لها املعدلة جورينج وخطة شليفن، الكونت خطة فهي هنا املشتَّتة املعارف أما

النرويج. وغارة اإلسبانية الفتنة شهدوا الذين الضباط وتقريرات التعديل، بعض
قام أن يوم الكبري القائد هذا وضعها التي الخطة هي شليفن الكونت فخطة
طريقة عىل وبناها ١٩٠٦ سنة إىل ١٨٩١ سنة من بروسيا يف الحرب أركان برئاسة
الفرسان من عنده ما بكل العنيف هجومه هجم حيث Cannae كانيا معركة يف هانيبال
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للتطويق استهدف حيث إىل بالتقدم منه اآلخر الجناح أغرى ثم العدو، جناح عىل
الرسيع.

وخمسني ثالث توجيه أي — األملاني الجيش أرباع ثالثة توجيه ينوي شليفن وكان
األرض ثم وبلجيكا، هولندة حدود إىل األيمن جناحه يف — وسبعني اثنتني من فرقة
ما بأكرب األيمن الجناح هذا يزوِّد وأن الفرنسية، العاصمة إىل الشاطئ عىل الفرنسية
عىل — تنقيض فال االستكثار. كل منها استكثروا التي الضخام املدافع من األملان عند

باريس. عىل الجائحة القوة هذه تنقضَّ حتى أسابيع ستة — تقديره
الصغري مولتكه القائدين أن لوال املاضية الحرب يف تنفذ أن خطته أوشكت وقد
األيمن الجناح وأضعفا هولندة عىل الهجوم فأهمال أمور، عدة يف خالفاها كلوك وفون
يف األيرس الجناح وتعزيز الرشق يف األملاني الجيش لتعزيز القوية فيالقه من سحباه بما
صاحب قدَّره الذي النحو عىل يجِر فلم الجنوب إىل الزحف يف الخطأ وقع ثم اللورين.

واإلحكام. اإلرساع من الخطة
أخرى؛ تجربة يف للتنفيذ صالحة أنها ويعتقدون الخطة بهذه يتغنَّون األملان ولبث
يف أو فيها خطأ من وليس اآلخرين خطأ من لها عرض إنما أصابها الذي الفشل ألن

عليها. قامت التي القواعد
العدو مفاجأة يف يتلخص الحرب فن إن فحواه: ما فقال كتابه يف هتلر ذكرها وقد

عليه. الهجوم يف واالستبسال األكرب، بالعدد األكرب
والطريقة، القواعد بتعديل ال األسلحة بتعديل شليفن خطة جورينج عدَّل ثم
األسلحة عىل االعتماد من بدًال والطيارات حة املصفَّ واملركبات الدبابات عىل فاعتمد
جورينج خطة وسميت العرشين. القرن أوائل يف كله املعول عليها كان التي القديمة
أساليب إىل قبله من شليفن نظر كما فيها نظر ألنه الثالثة؛ Cannae كانيا بخطة

هانيبال.1
اإلسبانية الفتنة شهدوا الذين والخرباء الضباط كتبها التي الحديثة التقريرات أما
وأساليب الجبال يف املتفرقة الفصائل أساليب عىل تدور ما فأكثر النرويج، عىل والغارة
وإقالق املواصالت لتعطيل الخطوط وراء وتعيث الواقية باملظالت تهبط التي الجنود

الصفوف. وراء من املقاتلني وإزعاج السكان

.Hitler over Europe by Ernest Henre هنري إرنست ملؤلفه أوروبا عىل هتلر كتاب 1
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الجواسيس جيوش أو الخامسة الجيوش دسائس لوال شيئًا ليغني يكن لم كله وهذا
وينبثُّون سنة كل يف الجنيهات ماليني النازية الخزانة يكلفون الذين املسترتين والدعاة
نسف يف التقصري فلوال األوقات. أحرج يف عليها لينتقضوا عليها املعتدى البالد يف
االبتداء. دور يف توغل أن قبل جميًعا الخطط هذه النتهت مثًال املوز نهر عىل القناطر
ومن حقيقته ما اآلن نعلم ال الدفاع عدة يف — شك وال — تقصري وقع وقد
بول املسيو وعد كما قريبًا عنه النقاب تكشف الفرنسية الحكومة ولعل عنه، املسئولون

الوزراء. رئيس رينو
تبدو بحيث والبساطة السهولة من ليس التقصري هذا عدا فيما األمر أن إال

النار! يف وأيديهم للعاملني املاء، يف وأيديهم والناصحني واملستغربني للمتعجلني
حدودهم عىل الضعيفة الثغرة يف حيطتهم كل الحلفاء يتخذ َلْم ِلَم يسألون: فهم
القواد بال سيما وال البال، عن تعزب ال وتقديرات معروفة خطط للهجوم دامت ما

املحنكني؟
من كثري عن غفلوا قد سائليه أن لوال الجواب َعِيصّ وجيًها يبدو سؤال وهو

النازيني. تقديرات يف الهجوم خطط عن وبداهتها ثبوتها يف تَِقلُّ ال التي الحقائق
االختيار وقوع يستلزم ال الدول من دولة يف حربية خطة وجود أن هنالك ما فأول
عليها. االختيار وقوع عند وتفصيالتها بجملتها تنفذ أن وال األخرية، اللحظة يف عليها
املرسومة، الخطط جميع عىل لونها يفضِّ أخرى خطة إىل الحرب أركان يلجأ فقد
وكلوك مولتكه فعل كما أجزائها بعض يف التعديل مع بعينها الخطة إىل يلجأون وقد

املاضية. الحرب يف
املستقلة البلدان حيدة عىل العدوان يستبيحون النازيني أن ننىس أن يجب وال
يف الديمقراطيون يستبيحه وال والنرويج، والدنمرك ولكسمبورج وبلجيكا كهولندة
يَُقِل ومهما املعتدين، بقضية قضيتهم وألحقوا حجتهم أسقطوا وإال النازيني مع حربهم
النازيون، به ويخرس الديمقراطيون به يكسب يشء فهي األدبية الحجج يف القائلون

التعويض. ومغارم السالم رشوط يف النظر عند النفع أكرب النفع له يكون وقد
العدوان وأوقات العدوان خطط تدبري يف أحراًرا مرتوكني النازيون كان ومتى
حني شاءوا حيث إىل جيشهم أرباع ثالثة يوجهوا أن وسعهم ففي العدوان؛ وفرائس
كل ويف مكان كل يف جيشهم أرباع ثالثة يضعوا أن الحلفاء وسع يف وليس يشاءون.
إىل أعداءهم ينبهوا أن مخطئني أو مصيبني الدفاع نقطة يختارون إذ ولعلهم حني.

األخري. الوقت يف اعتزموه ما تعديل
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جنوده من األلوف ومئات األلوف بأرواح يجازف أن يستطيع هتلر أن إىل هذا
واملقامرين. املغامرين دأُب هو كما متحرِّج وال مسئول غري ألنه باملصري؛ يبايل ال وهو
الحساب، من والنجاة باألرواح املجازفة عن يكونون ما أبعد فهم املسئولون القادة أما
الكامل الغنى سبيل يف القمار مائدة عىل عندهم ما كل يطرحوا أن أساليبهم من وليس

اإلفالس. سبيل يف أو
القيادة وحدة وهي فيها، للحلفاء حيلة ال أخرى َمِزيٌَّة وذاك هذا إىل ويضاف
تعب فطاملا واإلنجليز؛ والفرنسيني والبلجيكيني الهولنديني عند وتفرقها األملان عند
ويعاونوها تُعاونهم أن الصغرية األمم عىل يقرتحون وهم والفرنسيون اإلنجليز الساسة
الحلفاء عن تغنيها عصمة أنها وتحسب بالحيدة تعتصم وهي الدفاع خطط تحضري يف
جملة وغاياتهم مواقعهم يعرفون كانوا وبلجيكا هولندة عىل األملان هجم فلما واألعوان.
الجيوش توجيه يف ينظروا ثم امليادين إىل أوًال يصلوا أن الحلفاء عىل وكان وتفصيًال،
أهواء ومنها حركة، وكل ساعة كل مقتضيات من الطوارئ حسب عىل وهنا هنا املختلفة

البالد. رؤساء
ميزان يف للحلفاء تحسب كانت وإن الحرب، ميزان يف للنازيني تحسب مزية وتلك

والقانون. السياسة
عليها يعول ال التي الخطط ارتجال هي املزية، هذه عن تقل ال أخرى وَمِزيٌَّة
املظالت حركات من البهلوانيات فهذه الحروب؛ يف املرعية والقواعد األصول أصحاب
نجاحه بدا وإن مأمون غري لعٌب الخطوط وراء من املوِغلة الدراجات وفصائل الواقية
عقباه من َخِيشَ قد جورينج كان وإذا كثرية. مفاجآت بعد أو األوىل املفاجأة بعد
— الحلفاء بقواد فاألحرى لزعيمه، الشهادة صيغة يف تبعاته من التربُّؤ إىل وأرسع
كما املباغتة عند يحاروا أن — الغيب عالم من العسكرية الخطط يستوحون ال وهم
أن قبل هنيهة يرتيثوا وأن األصول، جميع يخالف الذي الالعب مع املدرب الالعب يحار

األحجار. تنسيق أو الورق نقل يف الالعب هذا طريقة يتعوَّدوا
املقاتلون يعانيها وال الديمقراطيون املقاتلون يعانيها التي املصاعب بعض هي تلك

النازيون.
غاٍل. ثمن من لها بد وال مصاعب، من للحرية بد وال

أن وال واحدة، نزعة يف وحرٍّا ا مستبدٍّ يكون وأن املزيتني، يجمع أن إلنسان فليس
نار. بغري الحرية حالوة يأكل
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ترتمي وأين اللباب يرتمي أين أحد يعلم وال تدور والرحى السطور هذه نكتب ونحن
القشور.

القدرة وغلبة املجازفات، عىل الرَِّويَّة بُرجحان معلَّق نعتقد فيما الرجاء أن غري
بها يقعد ثم األوىل، الهجمة يف كله رجاءها تفرغ التي اليائسة القدرة عىل الصابرة

الثبات. عليها ويستعيص اإلعياء
يقوى وال بالحصار ذرًعا يضيق أنه وعىل االستيئاس هذا عىل دليل هتلر وهجمة

الشتاء. مواجهة عىل
فيها يثابر وال عليها يصرب ال هتلر إن فقلنا الحرب بداية من قدَّرناه ما وهذا

التسليم. إىل الشوط نهاية يف مضطر منهوك وهو إال متواليتني، شتاءين
احتمال فإن نجاحها؛ يف رجاء عىل كان ولو الهجمة بهذه جازف ملا ذلك ولوال
يطيقه كان لو االنتظار له ن يحسِّ أن لخليق الضعف من بلغ ما بالًغا فيها الفشل

عليه. ويقوى
خري. عالمة وتلك

النازية الفرق عزل للمدافعني فيتاح الهجمة هذه تفشل أن الكربى الخري وعالمة
والهواء. والبحر الرب لنريان الشاطئ إىل منها وصلوا من وتعريض والغرب الرشق بني
بعد الفرنسية، امليادين يف الحلفاء جيوش واتصال والتموين املدد عن انقطاعهم مع

البلجيكية. الساحة عن وجالئهم لها تفرغهم
تَُطِل وإن النازية الدولة بحبوط نذير أصدق لهو النازية التجربة هذه حبوط وإن

تطول. ال ولعلها … األيام
من عصابة تحكمه أن التاريخ جبابرة من الفاتحني أعيى الذي العالم لهذا هللا أبَى

حقوق. وال فيها حرمات ال جهالء جاهلية إىل يرتد وأن اقني، واألفَّ املغامرين
يكون. أن وهيهات يكون، ال ما ذلك

وال منسية، الحرية كلمة وال مخفقة، اإلنسانية آمال وال مفلحة، أحالمهم فال
الهمجية. قضية دون القدر موازين يف قضيتها

قريب. آٍت وكل
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